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– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 55/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról ................................
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 56/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról . .............................................................................................
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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
46/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló
26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI.
törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi
önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” I. Általános hatáskör cím kiegészül a következő 11. ponttal:
„11. Előterjesztést tesz a díszpolgári cím adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.
26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 4. §”

1. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A díszpolgári címet Budapest Főváros Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a kitüntetett személy
nevének e rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Az erről szóló oklevelet és emlékérmet a kitüntetett személynek a június 19-e alkalmából
tartott ünnepség keretén belül kell átadni.
(2) A díszpolgári oklevél a főváros címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az
adományozás okát és keltét, valamint a főpolgármester
aláírását és pecsétjének lenyomatát. Az oklevél mintáját
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az emlékérem aranyból készül, és nemzeti színű
szalagon függ. Egyik oldala a főváros címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és
az adományozás évét vésik. Az érem leírását e rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.”

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
Tarlós István s. k.
főjegyző		 főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Rendelet módosítását a díszpolgári cím adományozására vonatkozó szabályozás átláthatósága,
egyértelműsítése tette indokolttá.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A kitüntető díj átadásának időpontjáról és módjáról rendelkezik, rendszerbe foglalja a kitüntetéssel járó díszpolgári oklevél tartalmi elemeit és az emlékérem leírását.
A 2. §-hoz
A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatot a főpolgármester terjeszti a Közgyűlés elé a fővárosi
frakciók véleményének írásbeli kikérését követően.

2. §

A 3. §-hoz

A Rendelet 4. §-a a második francia bekezdést követően kiegészül a következő rendelkezéssel:
„A javaslatot a főpolgármester a fővárosi frakciók véleményének írásbeli kikérését követően terjeszti a Közgyűlés elé.”
3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és kiegészíti a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2.
számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzéke” I. Általános hatáskör címet a díszpolgári cím adományozását érintő 11. pont alatti új főpolgármesteri hatáskörrel.

s

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
47/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény
10. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Rendelet módosítását a „Pro Urbe Budapest” díj
adományozására vonatkozó szabályozás változása indokolja.
Részletes indokolás

1. §

Az 1. §-hoz

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A „Pro Urbe Budapest” díj adományozása azonos eljárás szerint történik a Rendelet 4/A. § (2) bekezdésében
meghatározott fővárosi kitüntető díjak adományozásával, ezért jelen módosítással a szakasz (2) bekezdése kiegészül a „Pro Urbe Budapest” díjjal.

„(2) A „Pro Urbe Budapest” díj, 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 BudapestSportdíj” adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a
főpolgármester előterjesztése alapján.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 2. számú függelék „A Közgyűlés
által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” I. Általános hatáskör cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” I. Általános hatáskör cím 5.
pontját. A módosítással a főpolgármesteri hatáskör kiegészül a „Pro Urbe Budapest” díj adományozására vonatkozó javaslattétellel, egyidejűleg a „Bárczy István Díj”
adományozására vonatkozó javaslattétel a Rendelet
4/A. § (3) bekezdése alapján az Oktatási Bizottság hatáskörében marad. A Rendelet 4/A. § (1) bekezdése hatályát
veszti, mivel a „Pro Urbe Budapest” díj adományozása a
szakasz (2) bekezdése szerint történik.

„5. Előterjesztést tesz a „Pro Urbe Budapest” díj, 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” fővárosi kitüntető díj adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (2)”
(3) Hatályát veszti a Rendelet 4/A. § (1) bekezdése.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
Tarlós István s. k.
főjegyző		 főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
48/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a fővárosi címerről és zászlóról szóló
5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet
és a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) a) pontja, valamint 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995.
évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.)
Főv. Tan. rendelet 1. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A főváros zászlója (lobogója) téglalap alakú, fehér színű, vízszintes szegélyeit egymásba fordított, piros
és zöld egyenlő szárú háromszögekből összeálló díszszegély alkotja olyan módon, hogy azok a zászló alapszínével kiegészülve a nemzeti színek együttesét alkossák.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya fekvő formátumú zászló esetében 2:3. A díszszegély magassága
ebben az esetben a zászló felének ötödrésze.
Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya álló formátumú zászló (függöny) esetében 2:1. Ebben az esetben a
szegély magassága a zászló magasság felének egytizede.
A zászló közepén – középpontosan – a főváros címere
helyezkedik el. A címer magassága a zászló magasságának egyharmada.
A zászló rúdja lándzsahegyben végződik, a rúd arany
színű.”
2. §
A középületek és közterületek fellobogózásáról szóló
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete helyére e rendelet melléklete lép.
3. §
E rendelet 2011. szeptember 15. napján lép hatályba,
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontja szerint: „A helyi
önkormányzat …. önkormányzati jelképeket alkothat….”,
az Ötv. 16. § (1) bekezdése szerint pedig „A képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása
alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot”. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és
a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése szerint pedig: „Felhatalmazást kapnak a települési
önkormányzatok – Budapesten a fővárosi önkormányzat –, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozzák.”
Ezen jogszabályi felhatalmazások alapján a Fővárosi
Közgyűlés – mint a Fővárosi Tanács jogutódja – módosítja a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.)
Főv. Tan. rendeletet a fővárosi zászló vonatkozásában,
valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletét.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A fővárosi zászló leírására vonatkozó rendelkezések
módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A megváltozott elnevezésű közterületek módosítását
tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Melléklet a 48/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
1. A rendelet 2. § (1) bekezdésében felsorolt ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23., november 17-e alkalmából) a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni:
1.1 Úttesti zászlózás:
1. Ferenc krt.,
2. Szt. István krt.,
3. Andrássy út.,
4. Rákóczi út,
5. Dózsa Gy. út,
6. Margit krt.,
7. Lajos u.,
8. Alkotmány u.,
9. Kossuth Lajos u.,
10. Vámház krt.,
11. Károly krt.,
12. József krt.,
13. Teréz krt.,
14. Erzsébet krt.,
15. Üllői út,
16. Thököly út,
17. Bartók Béla út,
18. Krisztina krt.,
19. Múzeum krt.,
20. Karinthy F. út.
1.2 Hidak, felüljárók:
1. Petőfi híd,
2. Margit híd,
3. Erzsébet híd,
4. Árpád híd,
5. Lánchíd,
6. Szabadság híd,
7. Rákóczi híd,

8. V.–XIII. ker. Nyugati téri felüljáró,
9. IX. ker. Üllői úti felüljáró,
10. IX.–XIX. ker. Határ úti felüljáró,
11. XI. ker. BAH-csomópont,
12. XIII. ker. Váci úti felüljáró,
13. XIV. ker. Pongrácz úti felüljáró,
14. XIX.–X. ker. Sibrik M. úti felüljáró,
15. XIV.–XVI. ker. Csömöri úti felüljáró,
16. XIV.–XV. ker. Csömöri úti felüljáró.
1.3 Önbeállós zászlók:
1. Kossuth L. tér,
2. Kossuth L. utca,
3. Rákóczi út,
4. Üllői út.
1.4 Speciális zászlók:
1. Nagyvárad tér,
2. Hősök tere.
2. Az 1. pontban felsorolt közterületeken kívül fel kell
lobogózni az alábbi közterületeket:
2.1 Március 15-e alkalmából:
1. Március 15. tér (Petőfi szobor),
2. Batthyány-Nagy Imre örökmécses,
3. Dísz tér (honvéd emlékmű).
2.2 Augusztus 20-a alkalmából:
1. Szent István tér (Lipótváros, Bazilika).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
49/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö
rében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 29. § (3)–(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A döntési javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal (egyszerű vagy minősített
többséggel) kell szavazni.
(4) A több pontból álló döntési javaslatról együttesen kell szavazni. Napirendi pontonként és képviselőcsoportonként, illetve képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselőnként egy-egy alkalommal történő indítványra a
Közgyűlés dönt a legfeljebb pontonkénti szavazásról, az
e kérdésben tett képviselőcsoporti, illetve képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselői indítványról a Közgyűlés
felszólalás és vita nélkül határoz.
(5) Ha a döntési javaslat adott pontjához módosító,
kiegészítő javaslatot nyújtottak be, akkor először a módosító, kiegészítő javaslatról – több módosító, kiegészítő
javaslat esetén az elnök által meghatározott sorrendben
– kell szavazni. A módosító, kiegészítő javaslat elfogadásához olyan szavazati arány szükséges, amilyen szavazati
arány az eredeti javaslat elfogadásához kell. Ha a módosító, kiegészítő javaslatot az előterjesztő befogadja, akkor a befogadott módosító, kiegészítő javaslatról (több
pontból álló döntési javaslat esetén az eredeti döntési javaslat módosító, kiegészítő javaslattal nem érintett többi
pontjaival együtt) kell szavazni, a szavazásra vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával.”
2. §
(1) Az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben a helyi közutak kezelésével kapcsolatos, a Fővá-

rosi Közgyűlés közútkezelői hatáskörébe tartozó ügyekben.
1991. évi XX. tv. 92. § (10) c)
1988. évi I. tv.”
(2) Az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Dönt az utak forgalomszabályozásával, a közúti
jelzések elhelyezésével és a közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos, a Fővárosi Közgyűlés közútkezelői hatáskörébe tartozó ügyekben.
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. §”
(3) Az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. Kijelöli a főútvonalakat, a tömegközlekedés által
igénybe vett útvonalakat, dönt a fővárosi közutak útosztályba sorolásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)”
3. §
Az SZMSZ 8. sz. melléklet (A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke) a következő francia bekezdéssel egészül ki:
„– Budapesti Ifjúsági Tanács”
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az SZMSZ 5. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” cím 17. pontja;
b) az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „V. Közúti közlekedés” cím 2-3. és 5–12. pontjai;
c) az SZMSZ 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgár-
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mesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „XIII.
Belügyi igazgatás” cím 5. pontja;
d) a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb
építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. § 31.
és 32. pontjának „illetve a főjegyző” szövegrésze.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (2) bekezdése szerint: „A képviselőtestület a működésének részletes szabályait a szervezeti
és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az SZMSZ –
időközbeni jogszabályváltozások, illetve a gyakorlati tapasztalatok miatti – pontosítását, egyértelműsítését tartalmazza.

1755
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 29. §-ában a döntési javaslat egyes pontjairól való szavazás módjára vonatkozó – korábban nem
egyértelmű – szabályok pontosításra kerültek.
A 2. §-hoz
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
szóló 2011. évi XCI. törvény módosította a főpolgármesterre átruházott egyes hatáskörök törvényi hátterét, ezért
szükséges a vonatkozó, közúti közlekedés tárgykörébe
tartozó egyes hatáskörök módosítása, illetve (a következő paragrafusban) hatályon kívül helyezése.
A 3. §-hoz
A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke
kiegészül a Budapesti Ifjúsági Tanáccsal.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről, a deregulációról és az
egyéb, jogtechnikailag szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik. A hatályon kívül helyezéseket az
egyes rendelkezésekben hivatkozásaként szereplő jogszabályok módosulása, illetve hatályon kívül helyezése indokolja.

s
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
50/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (9) bekezdése szerint:

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzéke) „VII. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS, SPORT”
címe, az alábbi új, 44. ponttal egészül ki:

„Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv
kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK (Teljesítmény Volumen Keret) átcsoportosítását.”

„44. Szükség szerint kezdeményezi a finanszírozónál a
saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK (Teljesítmény Volumen Keret) átcsoportosítását.
43/1999. (III. 3.) Korm.r. 27. § (9)”

A Fővárosi Önkormányzat legtöbb egészségügyi intézményének nem a szükségletekhez illeszkedő Teljesítmény Volumen Keret (TVK) került megállapításra, mely
miatt a nyújtott ellátások egy része nem kap finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP).
Több esetben azonban egyes intézmények nem használják ki TVK-jukat, mely a finanszírozási év végén elvész,
így azt egy fővárosi önkormányzati intézmény sem tudja felhasználni. Fentiek miatt szükséges, hogy a Fővárosi
Önkormányzat a jelzett hatáskört a főpolgármesterre átruházza. A módosítás a kórházak stabilabb gazdálkodásának biztosítását szolgálja.

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Jelenleg a fenti hatáskört a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza
meg. Az Ötv. 9. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatásköreit a főpolgármesterre ruházhatja.
Ezen jogszabályi felhatalmazás értelmében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök bővítéséhez a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ)
megfelelő módosítása is szükséges.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
51/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 63/A. § r) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„h) főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök
igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást,”

1. §

(5) A KR 5. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: KR) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg
részt vevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1
akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.”

„(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához
(továbbiakban: közterület-használat) – ide nem értve a
3. § (3) bekezdésében írt esetet – a tulajdonos hozzájárulása és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. Az 1. § (2) bekezdés b)
pontjában szereplő földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részének
rendeltetéstől eltérő használatához a közterület tulajdonosának előzetes hozzájárulását és az illetékes önkormányzat közterület-használati hozzájárulását egyaránt
be kell szerezni.”

(6) A KR 6. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A KR 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,”
(3) A KR 4. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4. § (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„l) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az
ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,”
(4) A KR 5. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]

[(1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:]
„c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám
szerinti, pontos területnagyságának, módjának meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett
illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek
– helyét és darabszámát,”
(7) A KR 8. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő új k) ponttal egészül ki:
[(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:]
„j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,
k) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól,
azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat
joga tovább nem ruházható.”
(8) A KR 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a
közterületet a jogosult, valamint a 6. § (6) bekezdés e)
pontjában felsoroltak használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem
engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban
ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.”
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(9) A KR 13. § (4) – (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]

„(4) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak
hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyőfelületét
kell számításba venni, az óriásplakát, a hirdetőoszlop és
a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

„h) büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen
vagy járművön történő értékesítésére a Margit körút–
Germanus Gyula park–Árpád fejedelem útja–Lajos utca
–Pacsirtamező utca–Árpád híd–Róbert Károly körút–
Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Rákóczi híd–
Neumann János utca–Budafoki út–Október 23-a utca–
Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás
utca–Krisztina körút–Széll Kálmán tér útvonalak által
határolt közterületeken, beleértve a felsorolt határoló
közterületeket is, valamint a Kerepesi út–Fehér út Örs
vezér terei csomópontjában,”

(5) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.
(6) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő
által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.”
(10) A KR 17. §-a a következő új g) és h) ponttal egészül ki:
„g) Tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos,
fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely,
ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, 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 hos�szú terület,
– HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú
terület,
valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.
h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.”
2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő
közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban FKR) 4. § (1)
bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az FKR 4. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő új n) ponttal egészül ki:
[4. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„m) megállítótábla elhelyezéséhez,
n) zárt teraszépítmények létesítéséhez a Fővárosi
Tervtanács előzetes véleménye hiányában.”
(3) Az FKR 6. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra
előre kell megfizetni.”
(4) Az FKR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„7. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozók, valamint megbízásukból eljárók által
szervezett rendezvények után – kivéve a kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakozató és reklámtevékenységet, illetve azt a rendezvényt, amelyiken a részvétel ellenszolgáltatáshoz kötött.
(2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul
csökkenthető:
a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett
tevékenység,
c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl.:
költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által
szervezett rendezvények esetében,
d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.
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(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás
megítélésénél figyelembe veendő további szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és
sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és
reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben
van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények
esetén a rendezvényen való résztvétel ingyenes, illetve
ellenszolgáltatáshoz kötött volta.”
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros
közterületeinek rendjét előmozdítsa, a közrend megtartását elősegítse, a jogszerű közterület-használat érdekében
a kérelmezők és ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.
Részletes indokolás

(5) Az FKR 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.
számú melléklete lép.

1. §
(1) bekezdéshez

(6) Az FKR 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.
számú melléklete lép.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződés fogalmának szűkítése indokolt egyrészt a közigazgatási gyakorlat miatt,
másrészt azért, mert a közterület-használati ügyekben a
döntés főleg bizottsági hatáskörben születik, amely határozatok végrehajtásának felfüggesztésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján mód
van, azaz egy bizottsági hozzájárulás akkor válik véglegessé, ha azt a Főpolgármesteri Hivatal szignálja, a bizottság elnöke és a használó is aláírja, és vállalja a szerződésben foglalt kötelezettségeket.

(7) Az FKR 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3.
számú melléklete lép.
3. §
A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Fővárosi Tervtanács megtárgyalja, és véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületeken létesíteni tervezett zárt teraszépítmények
építészi-műszaki terveit.”
4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni
kell azzal, hogy a jelen rendelettel megállapított új díjtételek alapján ezekben az ügyekben a fizetendő közterület-használati díjat csak e rendelet hatálybalépését követően lehet alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a KR 14. § (1) bekezdés c) pontja,
és ezzel egyidejűleg a jelenlegi d)–g) pontok megjelölése
c)–f) pontokra változik.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

(2) bekezdéshez
A módosítás pontosítja, hogy a köztisztasággal kapcsolatban mikor szükséges közterület-használati hozzájárulást kérni. A korábbi tárgyak helyett berendezések
szerepeltetése arra utal, hogy a közterületre huzamosabb
időre berendezési tárgyak elhelyezése már a közterület
rendeletetéstől eltérő használatának minősül, azonban az
alkalomszerűen kihelyezett pl. lakossági hulladék gyűjtőedények nem jelentenek ilyen jellegű korlátozást a közterület használatában.
(3) bekezdéshez
A módosítás megteremti az összhangot a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénnyel, miszerint a családi események nem tartoznak a fent hivatkozott törvény
hatálya alá, ezért – hasonlóan a többi rendezvényhez –
megtartásuk kapcsán elhelyezendő építmények, berendezések közterület-használati hozzájáruláshoz köthetők.
(4) bekezdéshez
A Fővárosi Önkormányzat nem jelölt és nem jelöl
ki könyvárusító helyeket a városban, azonban az alkalomszerű kitelepülések beleilleszkednek a város életébe.
Ezen megfontolás alapján javasolt, hogy a főútvonalak
mentén lévő pavilonok profiljai között alkalomszerűen
megjelenhessen a „könyves”.
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A mozgáskorlátozottak segítésének előmozdítása érdekében, az OTÉK szellemében indokolt a rendezvényszervezők számára az akadálymentesített illemhelyek létesítési kötelezettségének normatív megfogalmazása.
(6) bekezdéshez
A közterületi rend, a közterületek állagának megóvása, valamint közegészségügyi szempontok miatt szükséges,
hogy a közterületi rendezvényekről alaposabb ismeretek álljanak rendelkezésre a döntéshozó önkormányzat számára.
(7) és (8) bekezdéshez
A módosítás rögzíti a Ptk.-ból fakadóan, hogy a közterület-használat joga tovább nem ruházható.
(9) bekezdéséhez
A módosítás összhangot teremt a 60/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj mértékegységével, és pontosítja, hogy amennyiben a közterület-foglalás egy személy által történik külön építmény, berendezés, tárgy elhelyezése nélkül, úgy
abban az esetben a díjfizetés személyenként hogyan számítandó.
(10) bekezdéshez
A módosítás két új fogalmat határoz meg a rendelet
egyértelmű értelmezése érdekében a gyakorlat alapján.
2. §
(1) bekezdéshez
A módosítás megerősítve a Fővárosi Önkormányzat
eddigi városképi elképzeléseit a belső városi területeken
bizonyos árusítási formák tiltását fogalmazza meg úgy,
hogy a Hajógyári-sziget kikerül a tiltott területek listájáról tekintettel arra, hogy a Margitsziget és Városliget,
mint fokozottan kiemelt fővárosi közterületek tehermentesítésével párhuzamosan néhány, városképileg kevésbé
meghatározó helyszín városhasználatba való intenzívebb
bevonása támogatandó.
(2) bekezdéshez
Az európai minták és jelentős vendéglátói, illetve fogyasztói igény alapján a városképi szempontok kiemelt
érvényesítése mellett a módosítás elő kívánja mozdítani
a téliesített teraszok létesítését, azaz a vendéglátóhelyek
portáljához hozzáépített zárt teraszok nem minősülnek
árusító, árusítással kapcsolatos, kereskedelmi, szolgáltató fülkének, pavilonnak, épületnek, hanem létesítésük a
vendéglátó terasz egész évben történő használatát kíván-
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ja lehetővé tenni, ami a közterület vendéglátó-ipari hasznosítását jelenti.
(3) bekezdéshez
A módosítás egyértelműsíti, hogy a közterület-használatáért az egyes hozzájárulásokban meghatározott időszakokra előre kell fizetni, ami elősegíti, hogy a Fővárosi
Önkormányzatnál kevesebb díjhátralékos ügy keletkezzen.
(4) bekezdéshez
A módosítás rögzíti a Fővárosi Önkormányzat gyakorlatát, hogy állami, önkormányzati rendezvények közérdekű voltukra tekintettel alapvetően díjmentesek, de amen�nyiben a rendezvényhez bármilyen üzleti tevékenység is
kapcsolódik, az már közterület-használati díjfizetéshez
köthető. Ennek az elvnek a következetes végigvitele érdekében a díjmérséklési szempontoknál a rendezvények
ingyenes vagy fizetős voltát indokolt figyelembe venni.
(5) bekezdéshez
Az elmúlt időszak új közterületi elnevezéseire tekintettel a módosítás kiigazítja az egyes közterületek neveit
nem változtatva azok besorolását.
(6) bekezdéshez
A 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében
a módosítás a közterület-használati díjak emelését tartalmazza, azaz a díjak a tavalyi évi éves infláció (4,9%)
alapulvételével emelkednek; az egyszerűbb jogalkalmazás érdekében a díjtáblázatban szereplő összegek kerekített összegek.
A vendéglátás csoportban a sörsátor külön díjmeghatározás elhagyható az elmúlt évek tapasztalata alapján,
hiszen vagy rendezvény vagy terasz címen érkezett és
minősült eddigi valamennyi ilyen megnevezésű kérelem.
Az egyes közterület-használatok rendszerszerű besorolása okán a portrérajzolás átkerül a szórakoztató tevékenységek csoportba, illetve az egyes rendezvények, vásárok egységes közterület-használati díjat kapnak a korábbi
reklámcélú, vállalkozási rendezvények díjai alapján. A
rendezvények mindig is jelentős szerepet töltöttek be
a város életében, és kívánatos is fennmaradásuk, ezért
indokolt a rendezvények alapdíjának jelentős 90%-os
csökkentése, de a kapcsolódó üzleti tevékenységek díjai
a többi díjhoz hasonlóan emelkednek. Az utcazenélésre
az eddigi tapasztalatok és kérelmek, valamint döntések
alapján a módosítás egységes díjat állapít meg, amely regisztrációs díj mértékű, és kevesebb a korábbi közterület-használati díjnál. A dunai rakparthasználatok díjai jelentősebben emelkednek, tekintettel arra, hogy a piaci
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viszonyokhoz képest a közterület-használati díjak eddig
aránytalanok voltak.
(7) bekezdéshez
A módosítás kiigazítja a kérelemnyomtatványt a jelen
módosítás miatt szükségessé váló új elemekkel, továbbá
a hatékonyabb ellenőrzés végett a kapcsolattartó ügyintézők megbízójukkal való jogviszonyára is rákérdez, valamint az adatvédelmi tájékoztatási rész is pontosul.
3. §-hoz
A módosuló FKR-rel szükséges összhang megteremtése céljából meg kell határozni a Fővárosi Tervtanács
feladatát.
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4. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.
A KR 4. § (2) bekezdése felsorolja, amihez közterület-használati hozzájárulás szükséges. Ebből a felsorolásból korábban törlésre került a megállóhely elhelyezése,
ezért a megállóhelyek elhelyezéséhez nem kell közterület-használati hozzájárulás. A rendeleten belüli összhang
megteremtése érdekében a módosítás törli a megállóhely
díjmentességének rögzítését is, azaz ha a létesítéshez,
fennmaradáshoz nem kell hozzájárulás, akkor értelemszerű, hogy díjat sem kell fizetni utána.
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Az 51/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
1. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK
ÖVEZETI BESOROLÁSA
I. Fokozottan kiemelt fővárosi III. kerület
közterületek
Árpád fejedelem útja
Bécsi út
Margitsziget
Flórián tér
Városliget
Lajos utca
Pacsirtamező utca
II. Kiemelt fővárosi
Szentendrei út
közterületek
Vörösvári út
Alagút
Clark Ádám tér
IV. kerület
Deák Ferenc utca
Árpád út
Döbrentei tér
Váci út
Duna hidak
Duna-parti területek az Árpád V. kerület
Alkotmány utca
híd és Rákóczi híd között
Bajcsy-Zsilinszky út
Felvonulási tér
Deák Ferenc tér
Feneketlen-tavi park
Erzsébet tér
Gellérthegy
Ferenciek tere
Hajógyári-sziget
Fővám tér
Hősök tere
Jászai Mari tér
Kossuth Lajos tér
József Attila utca
Széchenyi István tér
Károly körút
Szent Gellért tér
Kossuth Lajos utca
Szent István park
Március 15. tér
Tabán
Múzeum körút
Vérmező
Nyugati tér
Vörösmarty tér
Podmaniczky tér
Szabad sajtó út
III. Minősített fővárosi
Szent István körút
közterületek
Vámház körút
I. kerület
Alagút utca
VI. kerület
Alkotás utca
Andrássy út
Attila út
Bajcsy-Zsilinszky út
Fő utca
Dózsa György út
Hegyalja út
Kodály körönd
Krisztina körút
Nyugati tér
Lánchíd utca
Oktogon
Szarvas tér
Teréz körút
Széna tér
VII. kerület
II. kerület
Baross tér
Árpád fejedelem útja
Dózsa György út
Bem József tér
Erzsébet körút
Budakeszi út
Károly körút
Fő utca
Rákóczi út
Germanus Gyula park
Thököly út
Hidegkúti út
Hűvösvölgyi út
VIII. kerület
Lajos utca
Baross utca
Margit körút
Baross tér
Széll Kálmán tér
Blaha Lujza tér
Széna tér
Fiumei út
Szilágyi Erzsébet fasor
József körút
Tölgyfa utca
Hungária körút
Zsigmond tér
Kerepesi út

Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
II. János Pál pápa tér
Múzeum körút
Nagyvárad tér
Orczy tér
Orczy út
Rákóczi út
Üllői út
IX. kerület
5. számú főközlekedési út
Boráros tér
Ferenc körút
Kálvin tér
Könyves Kálmán körút
Lechner Ödön fasor
Soroksári út
Üllői út
Vámház körút
X. kerület
Fehér út
Hungária körút
Kerepesi út
Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
Népliget
Üllői út
XI. kerület
Balatoni út
Bartók Béla út
Bocskai út
Budaörsi út
Fehérvári út
Hegyalja út
Irinyi József utca
Kosztolányi Dezső tér
Móricz Zsigmond körtér
Október 23. utca
Szerémi út
Villányi út
XII. kerület
Alkotás utca
Budakeszi út
Istenhegyi út
Krisztina körút
Magyar jakobinusok tere
Szilágyi Erzsébet fasor
Városmajor

XIII. kerület
Dózsa György út
Lehel tér
Nyugati tér
Róbert Károly körút
Szent István körút
Váci út
XIV. kerület
3. számú főközlekedési út
Dózsa György út
Hungária körút
Kerepesi út
Kacsóh Pongrác út
Nagy Lajos király útja
Thököly út
XV. kerület
3. számú főközlekedési út
Rákos út
Szentmihályi út
XVI. kerület
Szabadföld út
Veres Péter út
XVII. kerület
Ferihegyi út
Pesti út
XVIII. kerület
Üllői út
XIX. kerület
Üllői út
XX. kerület
Helsinki út
XXI. kerület
Kossuth Lajos utca
XXII. kerület
6. számú főközlekedési út
Kossuth Lajos utca
Mária Terézia utca
XXIII. kerület
Grassalkovich utca
Helsinki út
IV. Általános elbírálású
közterületek mindazok,
amelyek az I., II. és III.
övezeti kategóriákban nem
szerepelnek

1.

2

+ a 12 m feletti részre

2

+ a 6 m2 feletti részre

300 Ft/m2/nap
8 000 Ft/m2/hó
7 000 Ft/m2/hó
1 700 Ft/m2/nap
12 200 Ft/m2/nap
3 200 Ft/m2/hó

400 Ft/m2/nap
9 500 Ft/m2/hó
8 500 Ft/m2/hó
2 000 Ft/m2/nap
14 600 Ft/m2/nap
3 700 Ft/m2/hó

16 300 Ft/db/hó

19 600 Ft/db/hó

tiltott
1 000 Ft/m2/nap

10 900 Ft/m2/hó

13 100 Ft/m2/hó

tiltott
1 200 Ft/m2/nap

12 300 Ft/m2/hó

14 700 Ft/m2/hó

4 700 Ft/m2/hó
900 Ft/m2/nap
9 800 Ft/m2/nap
3 200 Ft/m2/hó

6 000 Ft/m2/hó

200 Ft/m2/nap

180 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/nap

15 300 Ft/db/hó

8 600 Ft/m2/hó

9 900 Ft/m2/hó

38 100 Ft/hó
200 Ft/m2/hó

54 300 Ft/hó
300 Ft/m2/hó

2 400 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/nap
7 400 Ft/m2/nap
3 200 Ft/m2/hó

3 200 Ft/m2/hó

100 Ft/m2/nap

140 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/nap

14 100 Ft/db/hó

6 100 Ft/m2/hó

7 400 Ft/m2/hó

24 000 Ft/hó
100 Ft/m2/hó

22 800 Ft/hó
200 Ft/m2/hó

21 000 Ft/hó
300 Ft/m2/hó

3 500 Ft/m2/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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i. Kivetítő- és videofal berendezés
j. Üzemanyagtöltő állomás

Előkert, terasz
h. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel

Heti vásár és piac
f. Mozgóárus 1 m2-es területtel
Hírlap, szórólap
g. Vendéglátás

Zöldség, gyümölcs
Fenyőfa
e. Alkalmi árusítás

Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág
Pattogatott és főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor,
iparilag csomagolt pirított magok, csomagolt édesség,
fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítőital, kávé
Árusító és egyéb automata
d. Idényjellegű árusítás

36 300 Ft/hó
300 Ft/m2/hó

32 700 Ft/hó
600 Ft/m2/hó

44 100 Ft/hó
1 100 Ft/m2/hó
50 700 Ft/hó
600 Ft/m2/hó

5 450 Ft/m2/hó

7 350 Ft/m2/hó

III. kat.
minősített

60 000 Ft/hó
700 Ft/m2/hó
64 200 Ft/hó
400 Ft/m2/hó

8 700 Ft/m2/hó
52 200 Ft/hó
1 300 Ft/m2/hó

I. kat.
II. kat.
fokozottan kiemelt
kiemelt
Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

+ a 18 m feletti részre
c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány

18 m2 felett

b. Épület
12 m2–18 m2

6 m2–12 m2

a. Pavilon
6 m2-ig

Közterület-foglalás célja
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3.

2.

30 600 Ft/db/hó
350 Ft/m /hó
150 Ft/m2/nap
2 600 Ft/m2/nap
5 600 Ft/db/hó
12 200 Ft/m2/hó
12 200 Ft/m2/hó
5 600 Ft/m2/hó

36 000 Ft/db/hó
450 Ft/m /hó
160 Ft/m2/nap
3 200 Ft/m2/nap
11 400 Ft/db/hó
16 700 Ft/m2/hó
16 700 Ft/m2/hó
11 000 Ft/m2/hó
1 700 Ft/m2/hó
díjmentes
11 400 Ft/db/hó
díjmentes

43 100 Ft/db/hó
550 Ft/m2/hó
210 Ft/m2/nap
3 700 Ft/m2/nap
13 700 Ft/db/hó
19 700 Ft/m2/hó
19 700 Ft/m2/hó
13 700 Ft/m2/hó
2 000 Ft/m2/hó
díjmentes
13 700 Ft/db/hó
díjmentes

Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés)
talajon, oszlopon, építményen
Üzemanyag-egységárat jelző berendezés
Építési reklám-háló

Vetített reklám
Vetítőberendezés
Zászló
Vitrin
Választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés
Árubemutató

Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal

850 Ft/m2/hó
díjmentes
7 700 Ft/db/hó
díjmentes

2

16 400 Ft/m2/hó
24 500 Ft/m2/hó

17 900 Ft/db/hó

750 Ft/m2/hó
díjmentes
3 200 Ft/db/hó
díjmentes

3 000 Ft/m2/hó

250 Ft/m2/hó
110 Ft/m2/nap
2 200 Ft/m2/nap
3 000 Ft/db/hó
8 300 Ft/m2/hó
8 300 Ft/m2/hó,

25 200 Ft/db/hó

12 100 Ft/m2/hó
18 000 Ft/m2/hó

12 200 Ft/db/hó

8 600 Ft/db/hó

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Védőtető, előtető napvédő ponyva reklám nélkül
Köztéri óra reklámmal
Köztéri óra reklám nélkül

2

19 700 Ft/m2/hó
29 500 Ft/m2/hó

23 600 Ft/m2/hó
35 400 Ft/m2/hó

22 700 Ft/db/hó

27 200 Ft/db/hó

12 600 Ft/db/hó

18 000 Ft/db/hó

21 100 Ft/db/hó

28 400 Ft/db/hó
35 900 Ft/db/hó
47 200 Ft/db/hó
4 900 Ft/db/hó
5 800 Ft/db/hó

36 000 Ft/db/hó
47 200 Ft/db/hó
71 600 Ft/db/hó
7 300 Ft/db/hó
9 100 Ft/db/hó

tiltott
tiltott
tiltott
11 400 Ft/db/hó
14 100 Ft/db/hó

tiltott
tiltott
tiltott
13 700 Ft/db/hó
16 900 Ft/db/hó

Óriásplakát 20 m2 felett megvilágított
Óriásplakát 20 m2 felett prizmás
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással normál
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással
megvilágított
Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű
plakátozással normál
Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű
plakátozással megvilágított
Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen

tiltott
tiltott
tiltott

14 000 Ft/db/hó
18 000 Ft/db/hó
23 600 Ft/db/hó

1 300 Ft/db/nap
díjmentes

130 Ft/m2/nap

IV. kat.
általános elbírálású

18 000 Ft/db/hó
23 600 Ft/db/hó
36 000 Ft/db/hó

1 800 Ft/db/nap
díjmentes

2 700 Ft/db/nap
2 300 Ft/db/nap
díjmentes
díjmentes
Reklámhordozók felületek és árubemutatások

III. kat.
minősített
180 Ft/m2/nap

II. kat.
kiemelt
220 Ft/m2/nap

270 Ft/m2/nap

I. kat.
fokozottan kiemelt
Építési-szerelési munkálatok

tiltott
tiltott
tiltott

Óriásplakát 8–20 m²-ig normál
Óriásplakát 8–20 m²-ig megvilágított
Óriásplakát 8–20 m²-ig prizmás
Óriásplakát 20 m2 felett normál

Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített
munkaterület, daruzás, betonpumpa
Építési konténer elhelyezése
Védőtető reklám nélkül

Közterület-foglalás célja
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5.

4.

b.

a.

150 Ft/ m2/nap

1 000 Ft/m2/nap
3 700 Ft/m2/nap

Kapcsolódó szórakoztató tevékenység
Kapcsolódó reklám

Utcazenélés

díjmentes
4 200 Ft/m2/nap

16 Ft/m2/nap

Rendezvények, kiállítások, vásárok

21 500 Ft/db/hó
1 400 Ft/m2/hó
21 500 Ft/db/hó
10 800 Ft/db/hó
4 600 Ft/db/hó
21 500 Ft/db/hó
210 Ft/m2/nap
16 200 Ft/m2/nap
470 Ft/m2/nap
3 700 Ft/nap

950 Ft/m2/nap

Szórakoztató tevékenységek

I. kat.
fokozottan kiemelt

Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített
terület
Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás
Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység

Lovasfogat
Pónilovaglás
Bringó-hintó
Sétatricikli
Roller
Elektromos miniautó
Hőlégballon fel- és leszálló hellyel
Tűzijáték
Légvár
Portrérajzolás

Mutatványos

Közterület-foglalás célja

150 Ft/ m2/nap

150 Ft/ m2/nap

díjmentes
3 200 Ft/m2/nap
750 Ft/m2/nap
2 000 Ft/m2/nap

díjmentes

12 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap
9 000 Ft/db/hó
550 Ft/m2/hó
9 000 Ft/db/hó
3 500 Ft/db/hó
2 900 Ft/db/hó
9 000 Ft/db/hó
140 Ft/m2/nap
12 200 Ft/m2/nap
260 Ft/m2/nap
2 000 Ft/nap

III. kat.
minősített

3 500 Ft/m2/nap
900 Ft/m2/nap
3 200 Ft/m2/nap

14 Ft/m2/nap

800 Ft/m2/nap
17 900 Ft/db/hó
1 200 Ft/m2/hó
18 000 Ft/db/hó
9 200 Ft/db/hó
3 900 Ft/db/hó
18 000 Ft/db/hó
160 Ft/m2/nap
13 500 Ft/m2/nap
420 Ft/m2/nap
3 200 Ft/nap

II. kat.
kiemelt

150 Ft/ m2/nap

2 200 Ft/m2/nap
550 Ft/m2/nap
1 000 Ft/m2/nap

díjmentes

10 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
4 900 Ft/db/hó
350 Ft/m2/hó
4 900 Ft/db/hó
3 000 Ft/db/hó
1 500 Ft/db/hó
4 900 Ft/db/hó
100 Ft/m2/nap
10 900 Ft/m2/nap
130 Ft/m2/nap
1 100 Ft/nap

IV. kat.
általános elbírálású
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8.

7.

6.

45 000 Ft/fm/hó

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

36 000 Ft/fm/hó
15 000 Ft/fm/hó
9 000 Ft/fm/hó
−
15 000 Ft/fm/hó
18 000 Ft/fm/hó
42 000 Ft/fm/hó
99 000 Ft/fm/hó
42 000 Ft/fm/hó
18 000 Ft/fm/hó
−
42 000 Ft/fm/hó

egyéb

egyedi elbírálás alapján

130 Ft/m2/nap
130 Ft/m2/hó
450 Ft/m2/hó

III. kat.
minősített

110 Ft/m2/nap
110 Ft/m2/hó
350 Ft/m2/hó

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−

IV. kat.
általános elbírálású
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díjmentes

díjmentes

Társadalmi szervezetek és alapítványok érdekében végzett
adománygyűjtés
Közterülettel műszaki-fizikai egységet képező közhasználatra átadott
nem fővárosi önkormányzati tulajdonú terület közterület-használata

180 Ft/m2/nap
180 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/hó

−
−

9 000 Ft/fm/hó
15 000 Ft/fm/hó

II. kat.
kiemelt

díjmentes

210 Ft/m2/hó
700 Ft/m2/hó
Egyéb

210 Ft/m2/nap

−
−
−
−
−
126 000 Ft/fm/hó
−
Autóparkolók

−

−
−
−

−
−

Dunai rakparthasználat

I. kat.
fokozottan kiemelt

Ételosztás

Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló
Lakossági jellegű őrzött parkoló

Ideiglenes parkoló

Városhatár – Árpád híd
Árpád híd – Margit híd
Margit híd – Szabadság híd
Szabadság híd – Rákóczi híd
Rákóczi híd – Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget

Margit híd–Szabadság híd
Szabadság híd–Rákóczi híd
Rákóczi híd–Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget
b. Nem közforgalmú (üzemi) állóhajó vagy úszó létesítmény

a. Közforgalmú
Városhatár–Árpád híd
Árpád híd–Margit híd

Közterület-foglalás célja
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
52/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy rendelet 3. számú melléklete [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] az alábbi új 30. ponttal egészül ki:
„30. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítmény projekt működése során indikatív jelleggel szükségessé váló levegőtisztaság-védelmi
(emisszió), talaj- és talajvíz mintavételek, helyszíni víz
(talajvíz, szennyvíz) vizsgálatok, valamint környezeti és
munkahelyi zajmérés közszolgáltatási feladatai vonatkozásában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § d) pontjával összhangban, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.).”
2. §

„d) gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-,
egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a főváros energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a
főváros ár- és belvízvédelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról, fejlesztéséről;”
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
(BKSZTT) és kapcsolódó létesítményei projekt (továbbiakban: BKSZT projekt) üzemszerű működése során,
a működéssel kapcsolatos engedélyek alapján, egységes
monitoring rendszer működtetése szükséges. A számos
paramétert mérni képes mobil monitoring busz hivatott
adatot szolgáltatni a BKSZT projekt működése közben
bekövetkező környezetterhelésekről.
Az Ötv.-ből következően a Fővárosi Önkormányzat
feladata, hogy megszervezze a BKSZT projektet érintően
a környezetterheléssel összefüggő monitoring rendszert.
A közszolgáltatás megszervezéséért viselt felelősségi körében a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatási feladat ellátására a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.)
számára biztosít kizárólagos jogot.
Részletes indokolás

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.		Tarlós István s. k.
főjegyző		 főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 63/A. §-ában, „A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen” felsorolás d) pontjában kimondja:

1. §-hoz
A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a kizárólagos
joggal történő felruházását indokolják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontjával összhangban. Közszolgáltatási szerződés keretében a rendeletben biztosított kizárólagos
jog alapján az FTSZV Kft. fogja ellátni a BKSZT projekt környezeti terhelését ellenőrző egységes monitoring
rendszer (mérés, elemzés, adatszolgáltatás) közszolgáltatási feladatait.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
53/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 80. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkö
rében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban:
VR) 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó
rendelkezések
„49. § (1) A főpolgármester dönt
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, illetőleg abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével
összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig.
b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, illetőleg abban zárt felhasználói
csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési
berendezés és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve építési engedély szükséges – az építési jogosultság
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig.
(2) A kártalanítás és ellenszolgáltatás mértéke csökkenthető vagy az teljes egészében el is engedhető, amen�nyiben a fizetési kötelezettség
a) a Fővárosi Önkormányzat vagy más, az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szerv vagy azok szervezetei (pl. költségvetési szerveik,
gazdasági társaságaik) beruházása keretében, vagy általuk finanszírozott beruházás során keletkezett,

(3) A Fővárosi Önkormányzat vagy saját szervezetei
(pl.: költségvetési szervei, gazdasági társaságai) beruházása keretében, vagy általuk finanszírozott beruházás
során szükségessé váló elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények áthelyezése
esetében kártalanítást és ellenszolgáltatást nem kell fizetni, amennyiben az áthelyezendő elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények
jogszerűen létesültek.”
2. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését megelőzően
indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintő tulajdonosi hozzájárulási ügyekben hozandó önkormányzati döntések átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele érdekében indokolt a jelenlegi szabályozás pontosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A kártalanítás és ellenszolgáltatásból adható díjkedvezmények szempontjai közgyűlési határozaton túl jogszabályban is rögzítésre kerülnek a döntéshozatal teljes
átláthatósága céljából. A hatékonyabb és gyorsabb döntéshozatal érdekében azokban az esetekben, amikor fővárosi beruházás kapcsán szükséges a már meglévő elektronikus hírközlési berendezések áthelyezése, kiváltása,
úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 97. §-a értelmében a munkálatokat annak költségére kell elvégezni, akinek érdekében az felmerült, ezért
ezekben az esetekben a kártalanítás/ellenszolgáltatás ös�szege elengedhető, külön egyedi döntés a díjmentességről nem indokolt.
A 2. §-hoz
E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik.

s

b) a Fővárosi Önkormányzat érdekében, illetve érdekeit szolgáló egyéb beruházás keretében keletkezett.

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
54/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 52. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:
„(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) vonatkozásában a tulajdonosi jogokat – a (2)–(3)
bekezdésekben foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja oly módon, hogy az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait a Fővárosi Közgyűlés közvetlenül gyakorolja,
a többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb
szervének döntését megelőzően hozza meg döntését a Fővárosi Közgyűlés.”
(2) A R. 52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában álló – a 6. sz. mellékletben felsorolt – gazdasági társaságok vonatkozásában az
e társaságoknak a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt., legfőbb szervének (alapítójának)
törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Főpolgármester közvetlenül gyakorolja:
a) a társaság felügyelő bizottsága tagjainak meg
választása, visszahívása és díjazásának megállapítása
b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása és
díjazásának megállapítása
c) a b) pontban meghatározott ügyekben a főpolgármester a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslata
alapján dönt”

2. §
A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. §
A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
4. §
A R. e rendelet 3. számú, új 6. számú, melléklettel
egészül ki.
5. §
Átmeneti rendelkezés
E rendelet 1. és 4. §-ával megállapított 52. § (3) bekezdését és 6. számú mellékletét 2011. június 22. napjától kell alkalmazni.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s.k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén a
1979–1987/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. számú határozatai
ban úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részére nem pénzbeni hozzájárulás formájában rendelkezésére bocsátja a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.,
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit
Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FŐTÁV Zrt. és FTSZV Fővárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. üzletrészeit és részvényeit.

2011. szeptember 15.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Az apportálás következtében a fent felsorolt Budapest
Főváros Önkormányzata tulajdonába tartozó fővárosi
egyszemélyes, közszolgáltatói/közüzemi tevékenységet
végző társaságok teljes egészében a BVK HOLDING
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonába
kerültek. E társaságok tagi, részvényesi jogait a jövőben
BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zrt. jogosult gyakorolni.
Részletes indokolás
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A 2–4. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 1979–1987/2011. (VI. 22.) Főv.
Kgy. számú határozatai teszik szükségessé a Vagyonrendelet 2. és 5. számú mellékletének módosítását és a 6.
számú melléklettel történő kiegészítését.
Az 5. §-hoz
Átmeneti rendelkezést iktat be az 52. § (3) bekezdésének és az 5. számú melléklet 2011. június 22-ével történő
alkalmazhatósága érdekében.

Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-ának
módosítása szükséges ahhoz, hogy az apportált társaságok esetében a főpolgármester gyakorolja a társaság vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek, igazgatósági és
felügyelőbizottsági tagjainak kinevezését, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító
okiratában foglaltakkal összhangban.

A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a technikai deregulációról rendelkezik.

s
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Az 54/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

„Önkormányzati társaságok
1. Közvetlen önkormányzati tulajdonú társaságok:
– Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Zrt.)
– BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt.
– Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film
Zrt.)
– Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)
– Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
– Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság
– Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)
– Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.)
– Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FIMŰV Zrt.)
– Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FKF Zrt.)
– Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
– BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt
Felelősségű Társaság (BDK Kft.)
– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.).
– ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt
Felelősségű Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
– PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)
– BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BTDM Nonprofit Kft.)
– Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató
Közhasznú Társaság
– FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (FKFSZ Kht.)
– Vízkutató Területhasznosító Korlátolt Felelősségű
Társaság
– Studió Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaság (Studió Metropolitana
Kht.)
– BETISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző
Központ Közhasznú Társaság (BETISZK Kht.)

– ÉPTISZK Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző
Központ Közhasznú Társaság (ÉPTISZK Kht.)
– FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Közhasznú Társaság (FOK Kht.)
– Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság
(Budapesti Fesztiválközpont Kht.)
– József Attila Színház Közhasznú Társaság (József
Attila Színház Kht.)
– Madách Színház Közhasznú Társaság (Madách
Színház Kht.)
– Mikroszkóp Színpad Közhasznú Társaság (Mik
roszkóp Színpad Kht.)
– Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Közhasznú Társaság (Petőfi Csarnok Kht.)
– Szabad Tér Színház Közhasznú Társaság (Szabad
Tér Színház Kht.)
– Thália Színház Közhasznú Társaság (Thália Színház Kht.)
– Trafó Kortárs Művészetek Háza Közhasznú Társaság (Trafó Kht.)
– Új Színház Közhasznú Társaság (Új Színház Kht.)
– Vidám Színpad Színházművészeti Közhasznú Társaság (Vidám Színpad Kht.)
– EREK Együtt a Régió Egészségéért Közhasznú
Társaság (EREK Kht.)
– Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság
– Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság
– Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (FEBESZ
Kft.)
– mindazon gazdasági és közhasznú társaság, amelyben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.”
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Az 54/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete
„– Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvény
társaság (Budapesti Városfejlesztési és Városre
habilitációs Zrt.)
– Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film
Zrt.)
– Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)
– Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
– Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)
– Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.)
– Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FIMŰV Zrt.)
– Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FKF Zrt.)
– Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
– BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt
Felelősségű Társaság (BDK Kft.)
– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.)
– ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt
Felelősségű Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
– PARKING Szervező-Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)
– Studió Metropolitana Nonprofit Kft. (Studió
Metropolitana Kft.)
– Budapest Esély Nonprofit Kft.
– BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.
– Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.
– CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Kft.
– József Attila Színház Nonprofit Kft.
– Madách Színház Nonprofit Kft.
– Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
– Örkény István Színház Nonprofit Kft.
– Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.
– Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
– Thália Színház Nonprofit Kft.
– Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
– Új Színház Nonprofit Kft.
– Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.
– Budapesti Nagybani Piac Zrt.
– Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

– Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.
– Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.
(ÉPIT Zrt.)
– Budapest Főváros Városépítészeti Tervező Kft.
(BFVT Kft.)
– RÉV 8. Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (RÉV 8. Zrt.)
– Vízkutató és Területhasznosító Kft. (VIKUV
Kft.)”
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A 54/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete
„A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. leányvállalatai
– Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdői
Zrt.)
– Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)
– Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

– Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)
– FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV
Kft.)
– FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)”
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
55/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút
nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakra.
2. §
(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó közút nem közlekedési célú igénybevétele (így különösen közút felbontása, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy
más létesítmény elhelyezése, stb.) esetén – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – hozzájárulást kell
kérni a Fővárosi Közgyűléstől, mint a közút kezelőjétől
(a továbbiakban: közútkezelő).
(2) A kérelmező köteles a közút nem közlekedési célú
igénybevételéért díjat fizetni az alábbiak szerint:
a) belterületi I. rendű főút esetén bruttó 50 Ft/m2/nap,
b) belterületi II. rendű főút esetén bruttó 25 Ft/m2/
nap,
c) mellék- és gyűjtőút esetén bruttó 25 Ft/m2/nap,
d) kerékpárút, gyalogút esetén bruttó 25 Ft/ m2/nap
e) járda esetén bruttó 25 Ft/ m2/nap.
(3) A hozzájárulás megadásával kapcsolatos szabályokat egyebekben a vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák.
3. §
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
37. § (1) bekezdése szerint a közút nem közlekedési célú
igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési
vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat
kell fizetni. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.
31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy
nem kell díjat fizetni az országos és helyi közutak tekintetében akkor, ha az igénybevétel a közút kezelője vagy
az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik. Ezen túlmenően, illetve minden olyan esetben, amikor jogszabály kivételt nem
tesz, az igénybevételért díjat kell fizetni. Mivel a helyi
közutak tekintetében az igénybevételi díj mértékét, vagy
megállapításának módját más jogszabály sem szabályozza, így – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő helyi közutak
kezelőjeként maga állapíthatják meg a díj mértékét.
Részletes indokolás
A 1. §-hoz
A rendelet területi hatályát állapítja meg.
A 2. §-hoz
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
37. § (1) bekezdése szerint a közút nem közlekedési célú
igénybevételéért – az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével – igénybevételi díjat kell fizetni. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994.
(V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy nem kell díjat fizetni az országos és helyi
közutak tekintetében akkor, ha az igénybevétel a közút
kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik. Minden
más esetben a jelen rendeletben megállapított díjtételek
alapján kell megállapítani a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének díját.
A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet
érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolat-
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bontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv.
Kgy. rendelet szerint közút burkolatbontással járó igénybevétele esetén munkakezdési hozzájárulást kell kérni,
mely kérelemnek is melléklete az igénybevételi díj fizetéséről szóló adatlap.
A díjak megállapításánál figyelembe lettek véve a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben, az országos közutak esetén megállapított díjtételek.

2011. szeptember 15.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele estén a
közútkezelői hozzájárulás megadásának szabályait egyebekben a vonatkozó egyéb jogszabályok (így a jelen rendelet megalkotásakor hatályos, a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994 (V. 31.) KHVM rendelet) tartalmazzák.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
56/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva 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 az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen 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) bekezdés 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 megfelelően történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest XII. kerület, Rácz
Aladár út–(8802) hrsz.-ú közterület–Ágnes út–Melinda út–(9171/2) hrsz.-ú közterület által határolt területre
keretövezetmódosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével
összefüggésben a XII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket
szolgál.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
1

A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában, (Budapest V. ker., Bárczy I. u. 1–3.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
57/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva 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 az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen 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) bekezdés 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 megfelelően történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest XXII. kerület Nagytétényi út–Sörház utca–Pannónia utca–Tóth József utca
által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás
alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a
XXII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

s

1

A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy I. u. 1–3.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
58/2011. (IX. 15.) 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
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö
rében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
-kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról,
továbbá a díjalkalmazás feltételeiről a következőket rendeli el:
1. §
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 2. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(8) Budapest Főváros szennyvíz-agglomerációjához
tartozó településekről a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt.-vel megkötött szennyvízátadás-átvételi szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok, illetve a település szennyvízközműveit működtető közszolgáltatók által a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott
szennyvizek mért mennyiségére az egyébként fizetendő csatornahasználati díj 40%-kal csökkentendő. Ha a
szennyvízátadás-átvételi szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok, illetve a település szennyvízközműveit működtető közszolgáltatók által a fővárosi
közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek
mért mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő csatornahasználati díj az évi
egymillió köbmétert meghaladó mennyiségre 50%-kal
csökkentendő. A szennyvíz-agglomerációs bevezetési
díjkedvezmény az áthárított vízterhelési díjra nem vonatkozik. A csatornahálózati díjkedvezményre szennyvíz-agglomerációs bevezetés jogcímén jogosult ezen
igényét a fővárosi csatornaszolgáltatónak történő bejelentése alapján a csatornaszolgáltatóval kötött szennyvízátadás-átvételi szerződésének megkötését, illetve a
meglévő szerződés megfelelő tartalmú módosítását követően érvényesítheti.”

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2010. évben létrehozott egy
egységes, Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó valamennyi településre kiterjedő, e településekről bevezetett/átadott szennyvizek mért mennyiségre vonatkozó „agglomerációs szennyvízátadási díjat”,
amelyet a mindenkori fővárosi csatornahasználati díjban
szennyvíz-agglomerációs bevezetési csatornahasználati
díjkedvezményként lehet érvényesíteni a díjrendeletben
előírt mértékben és feltételekkel.
A módosítás célja, hogy további – mennyiség alapú –
kedvezményt biztosítson a csatornahasználati díjból, ha a
Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó
településről bevezetett szennyvíz mennyisége éves szinten meghaladja a rendeletben előírt mértéket.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Ha Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához
tartozó valamely településről a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott, Budapest főváros területén
lévő szennyvíztisztítókban megtisztításra kerülő szennyvíz mért mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő csatornahasználati díj az
évi egymillió köbmétert meghaladó mennyiséget meghaladó részre nézve 50%-kal csökkentendő. Az évi egymillió köbméter mért szennyvízmennyiségig a csatornahasználati díjkedvezmény továbbra is 40%.
2. §-hoz

s

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

