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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
78/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat 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) bekezdésének a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 41. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját
természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére
jogosító utazási bérlet illeti meg.”
(2) Az SZMSZ 5. sz. melléklet „A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság címszó 4. pontjának második mondata hatályát veszti.
2. §
A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Programban évenként legfeljebb 20 fő vehet
részt.”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet három fővárosi önkormányzati rendeletet
módosít.
A hatályos SZMSZ 41. §-a kiegészül – a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 16. § (1) a) pontja alapján
biztosított – természetbeni juttatással.
A Pttv. 18. § (2) bekezdése alapján módosul az SZMSZ
5. sz. melléklet „A közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság címszó
4. pontja. A főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek költségátalányának megállapítása a bizottságtól a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe kerül.
A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletben az ösztöndíjasok létszáma emelkedik.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete „Budapest
Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím
kitüntetettjei” névjegyzékéből Kertész Ákos író neve törlésre kerül.
Részletes indokolás
1. §-hoz

3. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete „Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári
cím kitüntetettjei” névjegyzékben hatályát veszti a „Kertész Ákos” szöveg.

Az SZMSZ 41. §-a új (8) bekezdéssel egészül ki,
amely a képviselő és a bizottság nem képviselő tagjai részére az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási
bérletet biztosít természetbeni juttatásként.

4. §

A szakasz (2) bekezdése az SZMSZ 5. sz. melléklet
„A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság címszó 4. pontjában
a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek költségátalánya vonatkozásában hatályon kívül helyezi a bizottság korábbi hatáskörét. Ezzel a tárgykört a Pttv. 18. §

Ez a 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
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(2) bekezdésében meghatározott szabályok és eljárásrend
szerint a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalja.
2. §-hoz
A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008.
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendelettel alapított Budapest Ösztöndíj Programban részt vevő ösztöndíjasok számát 10 főről
20 főre emeli a Főpolgármesteri Hivatalban mutatkozó
fokozott továbbfoglalkoztatási igény miatt.

2011. december 30.
3. §-hoz

Kertész Ákos írót – a 2011. augusztus 29-én az Amerikai Népszavában közzétett nyílt levelében kifejtettekre tekintettel – a díszpolgári címre érdemtelennek tartja a
Fővárosi Közgyűlés, ezért a részére adományozott fővárosi kitüntető díj visszavonásával egyidejűleg az író neve
törlésre kerül a díjazottak névjegyzékéből.



4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
79/2011. (XII. 30.) 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 az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában
és 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági
díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, 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 hatósági díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:)

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő Szindikátusi és Menedzsment
Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezettség szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható
legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros közigazgatási területén.

„a) Fővárosi Vízművek Zrt.
Az ivóvíz-szolgáltatási díjat az ivóvízalapdíj és az ivóvízalapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj együttesen képezik.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

– Nem lakossági ivóvízalapdíj:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
– 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 14 880 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 54 360 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 88 680 Ft.

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a Fővárosi Vízművek
Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő
Szindikátusi és Menedzsment Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezettség teszi szükségessé.

Ivóvíz alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fogyasztási díj: 198,90 Ft/m3”

A kéttényezős ivóvízdíj elemei az alapdíj, és az alapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj. A két tényező együttesen jelenti a szolgáltatási díjat.

– Lakossági ivóvízalapdíj:
– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fogyasztás nagyobb, mint „0”, az alapdíj nagysága
158,0 Ft/bekötés/hónap.
– amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fogyasztás „0”, az alapdíj nagysága az adott időszakra vonatkozóan „0”.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációjáról rendelkezik.



Ivóvízalapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj:
191,90 Ft/m3”
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
80/2011. (XII. 30.) 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 az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában és 11.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 1. § (1) bekezdés b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb
hatósági díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:]
„b) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
csatornahasználati díj, a vízterhelési díjjal együtt:
333,60 Ft/m3”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A szolgáltatás elért minőségének fenntartásához szükséges költségek – infláció miatti – növekedése szükségessé teszi a Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb
hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros
közigazgatási területén.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a Szolgáltató megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.
A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2559

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
82/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XV., XVI.,
XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületeinek közigazgatási területére terjed ki.”

6. §
A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az
irányadók.”
7. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2. §
INDOKOLÁS
A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Általános indokolás
„2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki
nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.”

„5. § Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett
vendégéjszakára eső adóalap 4%-a.”

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény úgy módosította a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvényt (Htv.), hogy 2011. január 1-től a
kerületi önkormányzat által – a Htv. 1. §-ának (2) bekezdése alapján bevezethető – helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult
rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselőtestülete
előzetes beleegyezését adja. Tekintettel a Htv. rendelkezésére az idegenforgalmi adórendeletben rögzíteni kell,
hogy annak területi hatálya mely kerületekre terjed ki. A
Htv.-nek az idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezései az adókötelezettség és az adó beszedésére kötelezettek körében módosultak, mely rendelkezések követése a
helyi rendeletben kívánatos. Az adó módosított mértéke a
Főváros és a budapesti kerületek együttműködését tükrözi. Mindezek alapján szükséges a rendeletmódosítás.

5. §

Részletes indokolás

3. §
A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Mentes a 2. § szerinti adókötelezettség alól
a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
31. §-ában felsoroltak köre,
b) a 70. életévét betöltött magánszemély.”
4. §
A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A rendelet 2. §-a alapján fizetendő adót a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 34. § (1) bekezdésében
meghatározottak köre a 34. § (2) bekezdése szerint meghatározottak alapján szedi be.”

Az 1. §-hoz
A Htv.-nek az adóbevezetésre vonatkozó rendelkezéséből eredő, a területi hatályt tartalmazó rendelkezése.
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A 2. és 3. §-okhoz

Az 5. és 6. §-okhoz

A Htv. hatályos rendelkezéseihez és jogszabályváltozáshoz igazodó pontosítások.

A Htv. 2012. január 1-től hatályos rendelkezéseihez és
jogszabályváltozáshoz igazodó pontosítások.

A 4. §-hoz

A 7. §-hoz



A fővárosi egységes idegenforgalmi adót megvalósító módosítás.

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
83/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
2012. január 1-jei hatállyal módosulnak a Htv.-nek az
adó alapjára, valamint az adóalap megosztására vonatkozó rendelkezéseit, ezért indokolt a rendelet módosítása
a felsőbb szintű jogszabályban foglaltaknak történő megfelelés végett.

A helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Részletes indokolás
Az 1-2. §-okhoz

„3. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóalapját az 1990. évi C. törvény 39. § előírásai szerint kell megállapítani.”

Az adó alapjára vonatkozó rendelkezések pontosítása
a felsőbb szintű jogszabály rendelkezései alapján.

2. §

A 3. §-hoz

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

„4. § Az adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben erre felső határként megállapított mérték.”
3. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
84/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól
szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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 külön rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet.

1. §

A díjrendelet szabályai szerint a köztemetőket üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) minden évben egy alkalommal a következő év első napjától
történő módosítása érdekében kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által elismert és
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.

A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI
Zrt. kezdeményezte a 2012. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2011. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata keretében.
Részletes indokolás

INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Általános indokolás

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat, fővárosban a Közgyűlés rendeletben állapítja
meg többek között a temetőben a temetési hely megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve
a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díját;

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált
rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1)
bekezdése alapján.
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Melléklet a 84/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a következő melléklet lép:
DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2012. 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
2012. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

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

* Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül
* Új tétel

224 900
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BUDAFOKI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

192 840
281 520

192 840
281 520

363 240
522 480

363 240
522 480

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

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
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CSEPELI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

192 840
281 520

192 840
281 520

467 340
580 800
694 320

467 340
580 800
694 320

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett

82 580

82 580

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

224 900

224 900

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 6-os, 7-es parcellával szemben a bejárat mellett
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ERZSÉBETI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 13-as, 15-ös parcella
– 30-as parcella
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella
– egyes
– kettős
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
Urnasírhely:
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
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap
nélkül:
– 77/a parcella, * 31-es parcella
* Kiemelt kategóriájú urnasír, 28-as, 31-es parcella
* Kiemelt kategóriájú I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 31-es
parcella
* Kiemelt kategóriájú Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 31-es parcella
* Kiemelt kategóriájú Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 31-es parcella
* Új tétel

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

59 125
59 125

59 125
59 125

144 300
262 175

144 300
262 175

192 840
281 520

192 840
281 520

351 720
510 540

351 720
510 540

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.
30 100
50 740
47 800

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.
30 100
50 740
47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130
100 170
103 710
117 620
112 920
85 880

62 340
55 130
55 130
100 170
103 710
117 620
112 920
85 880

224 900

224 900
59 000
36 400
120 000
135 000
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

180 400
333 575
62 750

180 400
333 575
62 750

149 600
271 925
56 450

149 600
271 925
56 450

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

119 025

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, * hant nélküli egyes sírhely
– 28-as parcella, sövényes kettős sírhely

425 125
363 925
241 375
241 375
700 600

425 125
363 925
241 375
241 375
700 600

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

363 925
700 600

363 925
700 600

421 140
476 100
421 140

421 140
476 100
421 140

382 320
477 840

382 320
477 840

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– * 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es 48-as, 49-es parcellákban
– 2 személyes
– 2 személyes felett

1 176 660
2 353 260

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

1 613 940
2 017 440
2 574 000

Kripta kápolna 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes

2 198 640

2 198 640

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet felső (Hóvirág u.)
– egyes
– kettős
– gyermek

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

* Tétel új megnevezése

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Kripta fülke 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

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

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

122 340

122 340

1 381 380
1 968 120
2 310 000
2 931 060

1 381 380
1 968 120
2 310 000
2 931 060

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

37 380

37 380

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

63 810

63 810

172 120
110 750
80 390

172 120
110 750
80 390

149 130
130 640
122 580

149 130
130 640
122 580

202 400
162 210
150 920

202 400
162 210
150 920

107 280
87 190
80 140

107 280
87 190
80 140

74 320
67 280
65 870

74 320
67 280
65 870

74 320
67 280
65 870

74 320
67 280
65 870

188 250
145 940
131 920

188 250
145 940
131 920

Urnasírhely:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
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
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

2570

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2011. december 30.
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

191 740
149 630
135 630

191 740
149 630
135 630

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

206 400
164 320
150 270

206 400
164 320
150 270

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

201 300
159 200
144 970

201 300
159 200
144 970

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

201 300
144 970
177 120

201 300
144 970
177 120

92 680

92 680

Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:

477 670

477 670

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 60-as parcella

478 950

478 950

Nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes

397 440

397 440

Urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül:
– 26/1/IX-es parcella
– 12 személyes

144 320

144 320

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati időre

Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

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

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

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

192 840
281 520

192 840
281 520

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

224 900

224 900

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap
nélkül:
– 39-es parcella
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LŐRINCI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

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

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

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

192 840
281 520

192 840
281 520

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

300 360
395 340

300 360
395 340

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

224 900

224 900

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

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap
nélkül:
– 60/1-es parcella
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

100 025
173 775
273 800
55 775

100 025
173 775
273 800
55 775

44 600
62 950
41 050

44 600
62 950
41 050

291 975
557 600

291 975
557 600

291 975
557 600

291 975
557 600

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

458 640

458 640

Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

331 980

331 980

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– hármas
– gyermek
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
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

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi féle), zárólap nélkül:
– 32-es parcella

38 350

38 350

224 900

224 900

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

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap
nélkül:
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

132 850
235 225
64 575

132 850
235 225
64 575

92 625
160 875
46 275

92 625
160 875
46 275

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 15/1. parcella
– egyes

173 975

173 975

Köröndök 25 éves használati időre:
– I. övezetben kettős
– II. övezetben kettős
– III. övezetben kettős

291 975
262 175
232 800

291 975
262 175
232 800

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

412 740
469 080

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

515 940
609 780

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

56 120

56 120

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

62 550
55 150

62 550
55 150
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
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
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Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

96 560
94 900

96 560
94 900

125 510
118 480

125 510
118 480

67 870
64 920

67 870
64 920

58 100
56 430

58 100
56 430

58 100
56 430

58 100
56 430

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

113 690
106 920

113 690
106 920

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

96 930
91 320

96 930
91 320

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

117 130
111 240
107 580

117 130
111 240
107 580

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

126 460
119 690

126 460
119 690

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

99 400
92 440

99 400
92 440

224 900

224 900

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
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
–16-os, 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
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

100 025
173 775
55 775

100 025
173 775
55 775

158 625
215 350
100 025

158 625
215 350
100 025

291 050

291 050

469 125

469 125

469 125

469 125

458 640
458 640

458 640
458 640

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

46 670
71 260

46 670
71 260

46 670
71 260

46 670
71 260

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

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
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella
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Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

80 170
80 170

80 170
80 170

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

Urnasír, zárólap nélkül:
– 76-os, 77-es parcella

174 000

174 000

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap
nélkül:
– 18-as parcella
– 19-es parcella

451 830
451 830

451 830
451 830
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TAMÁS UTCAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

30 100

30 100

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

50 740

50 740

Urnasírhely:

47 800

47 800

101 670
113 690

101 670
113 690

62 340
55 130
55 130

62 340
55 130
55 130

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

100 170

100 170

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

103 710

103 710

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

117 620

117 620

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

112 920

112 920

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

85 880

85 880

224 900

224 900

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

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2012. január 1-jétől
Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

83 925
142 000
54 775

83 925
142 000
54 775

69 250
112 650
49 050

69 250
112 650
49 050

49 050
72 325
39 825

49 050
72 325
39 825

170 750
315 700

170 750
315 700

127 100
228 425

127 100
228 425

65 325
106 250
46 275

65 325
106 250
46 275

98 175
142 000

98 175
142 000

38 675

38 675

62 850

62 850

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

189 300
276 360

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

416 400
483 180
572 280
627 900

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– III. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
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
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

2580

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

2011. december 30.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2011.

Áfa nélküli ár
(Ft)
2012.

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

29 570

29 570

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella

65 310
49 800

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

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

98 290
92 870
87 650

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

101 810
96 350
91 330

101 810
96 350
91 330

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

115 470
110 440
105 010

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

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

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

237 750
237 750

35 040
59 130
83 200

35 040
59 130
83 200

Exkluzív urnafülke teremben:
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes
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FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2581

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. évi díjak
Ft
Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére valamennyi temetőben:
Sírbolt építése esetén:
Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban
előírt feltételek szerint munkánként és naponként
– Restaurátor naponként
– Betűvésés síremlékre (név és évszám)

2012. évi díjak
Ft

30 443

30 443

1 007
1 007
308

1 007
1 007
308

A temető-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével
meg kell növelni.
Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)
2011. évi díjak
Ft
Felnőtt sírhely:
Gyermek sírhely:
Urnasírhely:

31 066
14 382
14 382

2012. évi díjak
Ft
32 092
14 857
14 857

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.
Létesítmény igénybevételi díjak
2011. évi díjak
Ft
Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

2 824

Ravatalozó termek igénybevételi díja az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele nélkül
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

2012. évi díjak
Ft
3 174

31 287
35 781
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Óbuda I. terem
Csepel I. terem
Lőrinc nagy terem
Farkasréti temető:
– Németvölgyi termek
– Hóvirág u.

34 976
32 769
41 465

35 781
33 523
42 419

41 465
45 142

42 419
46 180

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

55 130
57 311
57 311

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

34 154
42 927

Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
Óbudai temető
Újköztemető

44 335
44 335

40 862
40 862

95 856
42 927

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.
Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
2011. évi díjak
Ft
1. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt
2. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, Farkasréti temetőben kiemelt
II. kategóriájú gépkocsival várakozással együtt
3. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása, kiemelt
I. kategóriájú gépkocsival várakozással együtt
4. Exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása
várakozással együtt
*5. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (új Mercedes E osztály)
*6. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (új Mercedes E osztály) további óránként
7. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 1 óra
8. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 2 óra
9. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) 3 óra
10. Luxuskivitelű halottszállító gépjármű (Chrysler) további óránként
* Új tételek



2012. évi díjak
Ft

7 031

7 833

15 699

17 490

20 417

22 747

7 031

7 833
35 000
25 000
55 705
77 990
100 200
33 420

50 000
70 000
90 000
30 000

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg
kell növelni.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
85/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének
helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj
mértékét a gazdálkodás tőke- és költségigénye miatt a
folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.
törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII.
30.) Fővárosi Közgyűlési rendelet mellékletének módosítása szükségessé vált. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az eddig felmerült és várható költségek, valamint az infláció figyelembevételével állapította meg a
Fővárosi Közgyűlés.
A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2012. január 1-jétől a nettó díjak növelésére sor kerüljön.
Részletes indokolás

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Főv. Kgy. rendeletének 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat a rendelet melléklete tartalmazza.

Az 1. §-hoz
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fővárosi Közgyűlési rendelet mellékletének módosításával
történik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált
rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1)
bekezdése alapján.
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Melléklet a 85/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
DÍJJEGYZÉK
A 2012. január 1-jétől érvényesíthető díjak
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
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
– Gázfűtés esetében
– Üdülő gázfűtés esetében
– Üdülő egyéb fűtés esetében

db/év
db/év
db/év
db/4 év

1 533
1 533
1 533
1 533

b) Tartalékkémény, valamint füstcsatorna
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülő

db/év
db/4 év

988
988

a) Működő kémény
– Szilárd és olajfűtés esetében
– Gázfűtés esetében
– Üdülő, gázfűtés esetében
– Üdülő, egyéb fűtés esetében

db/év
db/év
db/év
db/4év

3 419
3 419
3 419
3 419

b) Tartalékkémény
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiség
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülő

db/év
db/4év

2 241
2 241

1.2 Gyűjtőkémény

A díjak a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírása szerint:
a) Működő kémény
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:
– szilárd és olajfűtés esetében a Rendelet 4. § (1), (2) bekezdésében:
– gázfűtés esetében a 6. § a) pontjában előírt feladatok;
– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülőegységeknél a Rendelet 4. § (3) bekezdésben és a 6. § a) pontjában előírt feladatok;
b) Tartalék kémények esetében a Rendelet 7. § (1), (2) bekezdésben előírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes műszaki felülvizsgálat Rendelet 3. §, 11. § (5) ráfordításainak időarányos ellenértékét tartalmazzák.
A kéményseprőipari közszolgáltatást törvényi kötelezettség alapján, a Szolgáltató megrendelés nélkül végzi, ezért a szolgáltatás végzésére kezdeményezett
első, illetve második esetben történő sikertelen megjelenés alkalmával nem számítható fel kiszállási díj. Az ezt követő újabb, de sikeres munkavégzést eredményező kiszállás után, a szolgáltatás díján kívül a Szolgáltató, esetenként és lakásonként kiszállási díjat számíthat fel:

2 348
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Mennyiségi
egység

Nettó díj (Ft)

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
– gázfűtés esetében
– falazott kivitel
– bélelt, szerelt kivitel
b) Tartalékkémény

fm

360

fm
fm

489
637

fm

202

Kiszállási díj esetenként

2 348

2.2 Központi fűtési kémény, csatorna és akna együtt 64x64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetű
a) Működő kémény
– szilárd és olajfűtés esetében
– gázfűtés esetében
– falazott kivitel
– bélelt, szerelt kivitel
b) Tartalékkémény

fm

844

fm
fm

1 087
1 358

fm

202

Kiszállási díj esetenként
2.3 Tetőtéri kazán működtetése esetén
a) Működő kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított

2 348

db
db

Kiszállási díj esetenként

2 295
3 441
2 348

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait a Rendelet 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.
3. LAS-rendszerű kémény éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
– egyedi
– gyűjtő
– központi (teljes vezeték nyomvonal)

db/év
db/év
fm

Kiszállási díj esetenként
4. Mesterséges égéstermék-elvezető éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
egyedi
db/év
gyűjtő
db/év
központi (teljes vezeték nyomvonal)
fm
Kiszállási díj esetenként

7 378
15 035
2 510
2 348
3 690
7 518
1 256
2 348

2586

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Megnevezés

2011. december 30.

Mennyiségi
egység

Nettó díj (Ft)

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
– gázfűtés esetében
– falazott kivitel
– bélelt, szerelt

fm

360

fm
fm

489
637

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésű kémény

fm

2 510

c) Tartalékkémény

fm

202

Kiszállási díj esetenként

2 348

5.2 Tetőtéri kazán működtetése esetén
Működő kémény
– Hagyományos módon kialakított
– Égéstermék-vezetékként kialakított

db
db

Kiszállási díj esetenként

2 295
3 441
2 348

A 4. pontban szereplő kéményekkel kapcsolatos feladatot a Rendelet 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 Rendelet 11. §-a (1)–(4) bekezdésbe előírt feladatokat, a függőleges tagozódás a kéménytípusokat és azok terhelés szerinti részletezését követi.

2 452

2 937

3 859
9 426

11 300

14 221
9 426

11 300

14 221

Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 2., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény)
többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék-elvezetésel

Ugyanaz mint a 4., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint az 5., de fém-vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény)
mesterséges égéstermék-elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 8., de fém- vagy műanyag rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

2

3

4

5

6

7

8

9

21 908

-

17 247

21 908

-

17 247

7 124

-

5 941

-

-

9 426

-

-

9 426

-

-

2 452

egységár

egységár

egységár

III.

26 276

20 699

17 247

26 276

20 699

17 247

7 124

7 124

5 941

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj
egységár

Újonnan épített vagy javított,
illetve újból használatba vett
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

Előzetes

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
vizsgálat

II.

Gáz vagy szilárd-olaj

Egyedi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény)
egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari elemekből falazott kivitelezés esetén, gravitációs égéstermék-elvezetésel

Égéstermék-elvezető berendezés típusa

1

Sorszám

Vizsgálatok, szakvélemények típusa

I.
Épülő égéstermék-elvezető
berendezések
(kémények) kivitelezés közbeni
vizsgálata

A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a díjtételeket 27%-os áfával kell növelni.
IV.

-

-

9 426

-

-

9 426

-

-

2 452

egységár

Előzetes

17 247

14 221

11 857

17 247

14 221

17 247

5 941

4 625

3 859

egységár

Végleges

Gáztüzelő berendezés

-

-

9 426

-

-

9 426

-

-

2 452

egységár

Előzetes

17 247

14 221

11 857

17 247

14 221

17 247

5 941

4 625

3 859

egységár

Végleges

Szilárd-olaj tüzelésű berendezés

Gázüzemű, továbbá más anyaggal üzemelő tüzelőberendezés meglévő
égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

Égéstermék-elvezető berendezés vizsgálatának 2012. évi díjai (Ft/kémény, db)

2011. december 30.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
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9 426

11 300

14 221
17 247

20 699

26 276
17 247
20 699

26 276
32 401

Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 11., de fém- vagy műanyag rendszer
jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Nyitott gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 14., de fém- vagy műanyag rendszer
jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Egyedi zárt égéstermék-elvezető berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 17., de fém- vagy műanyag rendszer
jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Zárt gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

40 338

32 401

-

-

17 247

-

-

17 247

-

-

9 426

40 338

32 401

26 276

21 908

32 401

26 276

21 908

26 276

20 699

17 247

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj
egységár

32 401

-

-

21 908

-

-

21 908

-

-

9 426

egységár

Előzetes

32 401

32 401

26 276

21 908

32 401

26 276

21 908

14 221

11 300

9 426

egységár

Végleges

Gáztüzelő berendezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 426

egységár

Előzetes

-

-

-

-

-

-

-

14 221

11 300

9 426

egységár

Végleges

Szilárd-olaj tüzelésű berendezés

Gázüzemű, továbbá más anyaggal üzemelő tüzelőberendezés meglévő
égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

32 401

-

21 908

32 401

-

21 908

21 908

-

17 247

egységár

egységár

egységár

III.
Újonnan épített vagy javított,
illetve újból használatba vett
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

Előzetes

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
vizsgálat

II.

Gáz vagy szilárd-olaj

Nyitott gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezető berendezés
(kémény)

Égéstermék-elvezető berendezés típusa

10

Sorszám

Vizsgálatok, szakvélemények típusa

I.
Épülő égéstermék-elvezető
berendezések
(kémények) kivitelezés közbeni
vizsgálata

A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a díjtételeket 27%-os áfával kell növelni.

2588
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Központi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) egyhéjú, téglából vagy
egyéb szilikátipari elemekből falazott kivitel
esetén, gravitációs égéstermék elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 22., de engedélyezett gázberendezési terv és/vagy kéményméretezés
figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 23., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Központi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) többhéjú kivitel esetén,
gravitációs égéstermék elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 25., de engedélyezett gázberendezési terv és/vagy kéményméretezés
figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 26., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

22

23

24

25

26

27

48 409

40 338

≥ 120 kw

48 409
53 248

48 409
48 409
53 248

< 120 kw
≥ 120 kw

≥ 120 kw

-

40 338

32 401

< 120 kw

38 884

48 409

48 409

≥ 120 kw

< 120 kw

29 089

14 221

< 120 kw

-

40 338

-

11 300

32 401

24 236

53 248

-

38 884

≥ 120 kw

< 120 kw

≥ 120 kw

9 426

48 409

Ugyanaz, mint a 20., de fém- vagy műanyag rendszer
jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

21
< 120 kw

38 884

-

-

-

-

40 338

32 401

-

-

-

-

32 401

9 426

-

-

egységár

egységár

egységár

III.

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

48 409

32 401

38 884

29 089

32 401

24 236

53 248

48 409

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj
egységár

Újonnan épített vagy javított,
illetve újból használatba vett
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

Előzetes

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
vizsgálat

II.

Gáz vagy szilárd-olaj

20

Égéstermék-elvezető berendezés típusa

Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy
EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Sorszám

Vizsgálatok, szakvélemények típusa

I.
Épülő égéstermék-elvezető
berendezések
(kémények) kivitelezés közbeni
vizsgálata

A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a díjtételeket 27%-os áfával kell növelni.

-

-

-

-

40 338

32 401

-

-

-

-

32 401

9 426

-

-

egységár

Előzetes

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

48 409

32 401

38 884

29 089

32 401

24 236

48 409

38 884

egységár

Végleges

Gáztüzelő berendezés

-

-

-

-

40 338

32 401

-

-

-

-

32 401

9 426

-

-

egységár

Előzetes

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

48 409

32 401

38 884

29 089

32 401

24 236

-

-

egységár

Végleges

Szilárd-olaj tüzelésű berendezés

Gázüzemű, továbbá más anyaggal üzemelő tüzelőberendezés meglévő
égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

2011. december 30.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
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Ugyanaz, mint a 28., de engedélyezett gázberendezési terv és/vagy kéményméretezés
figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 29., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Tetőtéri gázkazán központi égéstermék-elvezető berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 31., de engedélyezett gázberendezési terv és/vagy kéményméretezés
figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenőrzéssel és átvételi
előírással

Ugyanaz, mint a 32., de fém-vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

28

29

30

31

32

33

Égéstermék-elvezető berendezés típusa

Központi nyitott vagy zárt égéstermék-elvezető berendezés (kémény) mesterséges
égéstermék elvezetés esetén

Sorszám

17 247
21 908

9 426
21 908

< 120 kw
≥ 120 kw

21 908
29 089

29 089
14 221
29 089

< 120 kw
≥ 120 kw

≥ 120 kw

-

53 248

53 248

≥ 120 kw

11 300

48 409

48 409

< 120 kw

-

-

-

-

21 908

9 426

-

-

-

-

40 338

29 089

26 276

32 401

20 699

21 908

17 247

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj
egységár

-

-

-

-

21 908

9 426

-

-

-

-

40 338

32 401

egységár

Előzetes

29 089

21 908

29 089

14 221

21 908

11 857

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

egységár

Végleges

Gáztüzelő berendezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 338

32 401

egységár

Előzetes

-

-

-

-

-

-

53 248

48 409

48 409

38 884

40 338

32 401

egységár

Végleges

Szilárd-olaj tüzelésű berendezés

Gázüzemű, továbbá más anyaggal üzemelő tüzelőberendezés meglévő
égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A vizsgálatok, szakvéleményezések díjához vizsgálati ingatlancímenként–2 fő figyelembevételével–2 348 Ft kiszállási díj + áfa számítható fel.


< 120 kw

-

48 409

≥ 120 kw

-

48 409

40 338

≥ 120 kw

38 884

40 338

32 401

32 401

egységár

egységár

egységár

< 120 kw

< 120 kw

III.
Újonnan épített vagy javított,
illetve újból használatba vett
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

Előzetes

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
vizsgálat

II.

Gáz vagy szilárd-olaj

Vizsgálatok, szakvélemények típusa

I.
Épülő égéstermék-elvezető
berendezések
(kémények) kivitelezés közbeni
vizsgálata

A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a díjtételeket 27%-os áfával kell növelni.

2590
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2011. december 30.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
86/2011. (XII. 30.) 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 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 kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
A R. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
3. §
A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 1812/2011. (X. 27.) Főv. Kgy.
határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat új
városüzemeltetési koncepcióját. A koncepció alapján került sor a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zrt. létrehozására, majd tőkeemelés keretében a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Vagyonrendelet 6. sz. mellékletében felsorolt korlátolt felelősségű, illetve zártkörűen működő részvénytársaságok
üzletrészeinek, illetve részvényeinek a BVK HOLDING
Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be történő apportálására. Az új városüzemeltetési koncepció végrehajtása keretén belül történt aktuális üzletrész-, illetve részvényapportálásokkal egyidejűleg módosítani szükséges
a Vagyonrendelet azon mellékleteit, melyek a Fővárosi
Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő vállalatok,
illetve a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt. leányvállalatainak listáját tartalmazzák.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részvényeinek BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be apportálásával a társaság egyszemélyes tulajdonosa a BVK HOLDING Zrt. lett, ebből következően az FKF Zrt.-t törölni
kell a Vagyonrendeletnek a Fővárosi Önkormányzat közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságok listáját tartalmazó 2. számú mellékletéből.
A 2. és 3. §-hoz
A Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
egyes társaságok vonatkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó
egyes jogait – így: az igazgatóság és a felügyelőbizottság
tagjainak, az ügyvezetőnek, valamint a könyvvizsgálónak
a megválasztását, visszahívását, megbízását, megbízásának visszavonását és díjazásának megállapítását, továbbá
a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának
megbízását, megbízásának visszavonását és díjazásának
megállapítását – a főpolgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően határoz.
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Az 52. § (2) bekezdés rendelkezéseit a Vagyonrendelet 5. számú mellékletében felsorolt társaságok esetében
kell alkalmazni.
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt. alapító okiratának VI. fejezet 1. t) pontjában az egyszemélyes részvényes Fővárosi Közgyűlés
magához vonta a társaság igazgatóságának azon hatáskörét, hogy leányvállalatainak vezető tisztségviselőit,
felügyelőbizottsági tagjait megválassza, megbízza, viszszahívja, valamint díjazásukat megállapítsa. A Vagyonrendelet 52. § (3) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés
- mint a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szerve - ezen elvont hatáskör
közvetlen gyakorlását a Főpolgármesterre ruházta azzal,
hogy vezető tisztségviselőkre vonatkozó döntését a BVK
HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.
Igazgatóságának javaslata alapján hozza meg.
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt. leányvállalatainak listáját a Vagyonrendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

2011. december 30.

Az FKF Zrt. részvényeinek BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be apportálásával
az FKF Zrt. a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdésének hatálya alól az 52. § (3) bekezdés hatálya alá kerül át, ebből
következően az FKF Zrt.-t törölni kell a Vagyonrendelet
52. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú mellékletéből, és ezzel egyidejűleg fel kell venni az 52. § (3) bekezdésében hivatkozott 6. számú mellékletébe.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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A 86/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1.sz. melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. 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 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
– Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési 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 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 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.)
– József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (József Attila Színház Nonprofit Kft.)
– Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Madách Színház Nonprofit Kft.)
– Mikroszkóp Színpad Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.)
– Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.)
– Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)
– Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Thália Színház Nonprofit Kft.)
– Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Trafó Nonprofit Kft.)
– Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Új Színház Nonprofit Kft.)
– CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (CENTRÁL SZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.)
– Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Örkény István Színház Nonprofit Kft.)
– Budapest Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.)
– Katona József Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Katona József
Színház Nonprofit Kft.)
– Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.)
– Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Radnóti Miklós
Színház Nonprofit Kft.)
– Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Vígszínház Nonprofit Kft.)
– 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
– BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
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A 86/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2 .sz. melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklete
– Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 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 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 Non-profit 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.)
– BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
– Katona József Színház Nonprofit Kft.
– Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
– Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
– Vígszínház Nonprofit Kft.
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A 86/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. melléklete
–
–
–
–
–
–
–

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 Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.)
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FKF Zrt.).
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
88/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
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, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.
Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből
Általános szabály
1. §
(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2011. január 1-jei
állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség)
arányában.
(2) A körzeti igazgatáshoz és a pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2011. január 1-jei állandó
népességük arányában.
(3) A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív
hozzájárulás bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II.
8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,17083191%–52,82916809%) részesednek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A
kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA
esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011.
(II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányú (47,17083191%–52,82916809%) a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. A
kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.)
Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban
(47,17083191%–52,82916809%) részesednek a főváros
önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó öszszegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011.
(II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(6) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II.
8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban
(47,17083191%–52,82916809%) részesednek a főváros
önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó öszszegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011.
(II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(7) A 2011. 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 részesedéseknek a Fővárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történő utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat
a Belügyminisztérium részére,
(2) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig első
alkalommal február hónapban köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,
(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig
első alkalommal február hónapban köteles a Fővárosi
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
utalni. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő
hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira.
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II.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál
Általános szabály
3. §
A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a
Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-13. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri 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, öszszegben és időpontokban biztosít támogatást,
amely a 2011. évi szinten biztosítja a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, s melyet a
Főpolgármesteri Hivatal igénylésre utal.
b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes
támogatás terhére előrehozott támogatás utalható – a Fővárosi Közgyűlés tájékoztatása mellett
– olyan módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség
teljesítésére kerüljön felhasználásra.
c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2011. évi kötelezettségvállalással
terhelt pénzmaradvány erejéig teljesíthető kifizetés.
d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2012. évi költségvetési előirányzatot
érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel,
akkor a 2011. évi költségvetésben tartósan biztosított előirányzat időarányos összege erejéig,
egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2012.
évi előirányzat terhére.
e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő kötött
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felhasználású támogatásokat, jogszabályi előírás alapján, az alábbiak szerint utalja:
– a pedagógiai szakszolgálathoz,
– a pedagógus szakvizsga, továbbképzés,
szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,
– osztályfőnöki pótlék és a gyógypedagógiai
pótlék kiegészítéséhez
kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a
működési támogatással egyidejűleg,
– kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetéshez,
– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz
kapcsolódó kiegészítő támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjában a működési támogatással egyidejűleg.
f) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011. december hónapra járó 2012. január 2-án esedékes nettó bérére, valamint a 2012. január 20-án
esedékes járulékaira átmeneti megelőlegezésként igénylésre utalható támogatás azzal, hogy
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által történő megtérítésével a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe visszapótlásra kerül.
(2) Kiutalható a hajléktalan ellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak, illetve
a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rendeletben meghatározott ellátások finanszírozásához szükséges, a hatósági határozatokban megállapított összeg.
(3) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal az e célra nyitott, elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött
megállapodások alapján utal.
(4) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások”-ra az érintett költségvetési szervek
létszám-leépítéséhez közgyűlési döntés alapján, igénylésre utalható támogatás.
(5) A „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a „8433
Hitelfelvétel költségei” cím 2011. évben jóváhagyott előirányzatai erejéig kifizethetők az átmeneti gazdálkodás
időszaka alatt megkötött szerződések szerinti összegek.
(6) 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 kapcsolatos
követelések fedezetét igénylés alapján biztosítja.
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(7) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési döntésnek megfelelően megkötött társulási szerződés alapján
jelentkező fizetési kötelezettség fedezetét igénylésnek
megfelelően utalja.
(8) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.
5. §
(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetmény kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2012. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra,
Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 28. § (1) bekezdésben
meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:
a) a Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a
Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően
40 700 Ft-ban állapítja meg.
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a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat Állami
Hozzájárulások, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezett támogatásokat,
b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi
működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2012-re biztosítandó, 2011. 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 2011. december 31-ig teljesült
többletbevételei erejéig, a 2011. december 31-ig vállalt
kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy
a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2012. február havi költségvetési rendeletmódosításban intézkedni kell.
Az Alapok felhasználásának szabályai
8. §

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének és a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, előrelépés és a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés stb.) időarányos fizetése érdekében, a 2012. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

A 2011. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” előirányzat maradványa terhére a testületi
döntést követően vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2011. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.

c) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény cafeteriajuttatásra vonatkozó rendelkezései alapján biztosítható a
Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére – a 2012. évi cafeteria keret terhére – a helyi utazásra jogosító bérlet.

9. §

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai
megfizetésére a 2011. évi költségvetési rendelet 7. § (11)
bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2012. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.
A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat
érintő támogatások utalásának szabályai
6. §
A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére:

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

A Főpolgármesteri Hivatal
(1) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített menynyiségnek megfelelően a feladatot végző társaság részére
havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig, igénylésre támogatást utal.
(2) a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 8105 címen 2011. évre tervezett támogatás erejéig
a) a 69 616 E Ft összegű, a működési költségekre
vonatkozó támogatást időarányosan,
b) a 45 924 E Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást
az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelően korrigált összegben számítással alátámasztott igénylésre tárgy
negyedév első hónap 25-ig
utalja.

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2599

(3) a BTDM Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett, a 2011. évre
megállapított támogatás időarányos összege erejéig, negyedévente utal támogatást.

sadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgáltatási szerződésben 2011. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben
igénylésre utalja.

(4) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó társaságok részére az alábbiak szerint utal támogatást:
a) a 2011. évre vonatkozóan megkötött szerződések teljesítéséből adódó kifizetések erejéig;
b) a 2012. évre vonatkozóan 2011. december 31-ig
megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben és összegben;
c) a 2011. december 31-én hatályos közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott feltételek
szerint, a 2011. évre megkötött éves szerződésben meghatározott ütemben, a 2011. évre előirányzott kompenzáció időarányos összege erejéig;

(11) a Fővárosi Önkormányzattal szerződött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás
terhére, igénylés alapján támogatást utalhat 2012. február
hónapban – az augusztusi támogatás előrehozásával – a
2011. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig.

(5) a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen előlegként kapott támogatást a számlára érkezést követően utalja.
(6) a BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződések feltételes adómegállapításához
3 000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség és teljesíthető utalás.
(7) az (1)–(6) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2011. évi keretmaradványok erejéig utalhat támogatást.
(8) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást
a 2011. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződések szerinti ütemben, a 2011. évre meghatározott
előirányzat időarányos összege erejéig utalja. A 2011.
december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait ellátó nonprofit szervezetek esetében – a szerződések megkötéséig, illetve a 2012. évi költségvetés
elfogadásáig – kizárólag a 2011. évre a feladatra biztosított előirányzat időarányos összege erejéig, a 2011. évre
érvényes közszolgáltatási szerződésben meghatározott
ütemben utalhat támogatást.
(9) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot
2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a
közszolgáltatási szerződésben 2011. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.
(10) az oktatási alapfeladatot 2012. évre is érvényes
közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, tár-

(12) a szociális ágazatot érintően
a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel
átvállaló 8300-as címkódokon tervezett alapítványok esetében a január–március havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja a 2011. évi előirányzat-maradvány
erejéig,
b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott időszakos
férőhelyekre jutó január-április havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben
utalja a 2011. évben az időszakos férőhelyekre
biztosított összeg erejéig, a 2012. évi előirányzat terhére,
c) a téli időszakban a nappali melegedők működtetéséhez a Fővárosi Közgyűlés által a „2127
Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára
2012. január-április hónapra biztosított 33 000
E Ft-ot igénylésre, a ténylegesen teljesített ellátotti létszám arányában, havonta utalja a 2012.
évi előirányzat terhére,
d) a Budapest IV. ker., Váci út 102., valamint a
Budapest IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlanokban működtetni kívánt éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők kialakításához a
2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra a 2012. évi költségvetésben működési
támogatásként biztosított 60 000 E Ft-ot igénylésre, 2012. január 5-ig egy összegben utalja, a
2012. évi előirányzat terhére,
e) a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33-35.
szám alatti ingatlanban működtetni kívánt éjjeli menedékhely és nappali melegedő kialakításához a 2012. február 1. és 2012. március 31.
közötti időszakra a 2012. évi költségvetésben
működési támogatásként biztosított 116 000 E
Ft-ot igénylésre, 2012. február 5-ig egy összegben utalja, a 2012. évi előirányzat terhére,
f) a Budapest I. ker., Feszty Árpád út 6. szám alatti ingatlanban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetni kívánt hajléktalan ellátó in-

2600

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
tézmény szakmai üzemeltetési költségei 2012.
január hó 1. napjától 2012. február hó 29. napjáig történő finanszírozása érdekében 5 000 E Ft
erejéig kötelezettség vállalható és a kötelezettségvállalás alapján utalható a támogatás.

(13) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére havonta:
a) a zenekar működtetéséhez szükséges 30 316 E
Ft-ot tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi
bérleti díjjal egyező összegű támogatást, a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően
utalja.
(14) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2012. január 7-ig a 2011. évre
megkötött szerződésben meghatározott összeg 1/4 része
erejéig igénylésre utalja a támogatást.
(15) a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére
a 2011. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-át
utalja minden hó 5-ig.
(16) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére 2012. január
31-i utalással biztosít támogatást.
(17) a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház
és Anyavédelmi Központ Kht. részére a 2012. évi költségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás
alapján, a jóváhagyott támogatást igénylésre utalja.
(18) a (8)-(17) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2011. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások
alapján utalja.
(19) Rendkívüli esetben – az előző rendelkezésektől
eltérően – a Fővárosi Közgyűlésnek a 2011. december
31-ét követő és a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban hozott egyedi kötelezettségvállalása alapján is utalható támogatás.
Állami támogatások utalása
10. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet
is) a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási
és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően
tovább kell utalni.
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(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a
Magyar Állam között megkötött Finanszírozási Szerződés, Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között megkötött Támogatási Szerződés (KÖZOP- 5.1.0-07-2008-0001), továbbá a Magyar
Államkincstár, valamint a BKV között létrejött szerződések az irányadók.
Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz,
felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati
támogatások utalása
11. §
(1) A költségvetési szervek részére a 2011. évi költségvetésben szereplő, jóváhagyott, folyamatban lévő,
céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintően:
a) a 2011. évi felújítási előirányzat-maradvány
erejéig, illetve
b) a megkötött szerződések 2012. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.
(2) A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret saját
forrása terhére engedélyezési okmány készíthető, jóváhagyását követően kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra.
(3) A 2011. évi költségvetésben tervezett és 2011. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz, a 7000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá
felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan
a 2011. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2012.
évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők és
ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
(4) A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható
kötelezettség, kifizethető a 2011. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2012. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.
(5) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek
költségei a 2012. évi ágazati tervezési, előkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítési feladatokhoz
kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.
(6) A 2011. évi költségvetésben tervezett beruházások
2012. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatko-
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zat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével, a Közgyűlés jóváhagyásával.
(7) A 2012. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon Uniós társfinanszírozással, illetve központi költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a támogatási
szerződés megkötésre került. Ezen fejlesztésekre a 2012.
évi költségvetés terhére kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel
kapcsolatos szabályok
12. §
(1) A főpolgármester dönthet likviditási hitel felvételéről a soron következő Közgyűlésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.
(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a
megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2012.
évi keretei.
(3) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő
részletei és kamatai.
(4) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
– pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi
tulajdonban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír
vásárlással,
– számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként történő lekötéssel,
– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlással
kihelyezhetők, leköthetők.

14. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezései közül
a) az 1-2. §-ok – a kapcsolódó 1. számú melléklettel–a 2012. évi forrásmegosztásra vonatkozó
rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2012.
február 29-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 2012. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2012. március 15-ig hatályosak,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
a 11. § (2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásáról
szóló közgyűlési döntés meghozataláig, a Főpolgármesteri Hivatal előirányzatait érintően a
döntést tartalmazó 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépéséig hatályos.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

III.

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. év eleji átmeneti – a
Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és
költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A
szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Vegyes és záró rendelkezések

Részletes indokolás

13. §

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint
fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2011. évi forrásmegosztási arányokat tartja
érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2012. évi forrásmegosztási rendelet
fogja szabályozni.

(1) Ha a 11. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott intézményi felújítási feladatra
a 2012. évi költségvetésben, illetve a 2011. évi pénzmaradványként jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését
címen belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
(2) Ha a 11. § (3)–(7) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott
fejlesztési feladatra a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként
a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok kö-

2602

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

zött a 2011. január 1-i állandó népességük arányában határozza meg.
A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz és
a pénzbeli juttatásokhoz népességarányosan átengedett
normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi
önkormányzatok között a 2011. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.
A (3) bekezdés a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulás esedékes részlete bruttó
összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét
szabályozza.
A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.
Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből
történő részesedést a 2011. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint.
A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.
A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív hozzájáruláshoz kapcsolódó 2011. január 1-jei állandó népességszámot 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 kapcsolódó normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásának a lebonyolításhoz szükséges, a Belügyminisztérium felé történő adatszolgáltatási kötelezettségről
rendelkezik.
A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó,
az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.
A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján – korlátokkal – történő vitelére.
A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.
a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében a
2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben
engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.
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b) pontja lehetőséget biztosít – a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett – a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és
keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
c)–d) pontjai a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá
kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2011. évben – 2012. évi költségvetés terhére – hozott közgyűlési döntések alapján.
e) pontja az egyes közoktatási, valamint a szociális
feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások
utalását szabályozza.
f) pontja a 2012. január 1-jétől a központi költségvetéshez kerülő Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére
biztosítja átmeneti finanszírozásként a 2012. január 2-án
esedékes nettó bérekhez, valamint a járulékokhoz szükséges fedezetet olyan pénzügytechnikával, hogy a főváros által megelőlegezett összeg az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megtérítésre és a főváros 2012.
évi költségvetésébe visszapótlásra kerül.
A (2) bekezdés a hajléktalan ellátás jogszabályban
meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben
meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának
kifizetéséhez szükséges – a központi költségvetésből utólagosan megtérített – összegek megelőlegezését biztosítja.
A (3) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások
továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kötött megállapodások alapján.
A (4) bekezdés közgyűlési döntések alapján biztosítja
az érintett költségvetési intézmények részére a létszámleépítéssel összefüggő támogatások utalását.
Az (5) bekezdés a „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a „8433
Hitelfelvétel költségei” címeken történő kifizetésekről
rendelkezik.
A (6) bekezdés a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht.-nál biztosítja a műhiba perekkel kapcsolatos követelések fedezetét a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása alapján.
A (7) bekezdés Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási szerződésében meghatározottak szerinti kifizetést szabályozza.
A (8) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.
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Az 5. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény
jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt
tagdíjai megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást
és kifizetést.
A 6. § intézkedik a Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának
rendjéről.
A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei
és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos finanszírozhatósága érdekében a 2011. évi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ámr
59/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
azzal, hogy a tervbevételre a 2012. február havi költségvetési rendeletmódosításnál intézkedni kell.
A 8. § a 2011. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” terhére 2011. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.
A 9. § (1) bekezdés a lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanítását végző társaság részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a
támogatás utalását.
A (2) bekezdés a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére biztosítja a támogatást.
A (3) bekezdés a BTDM Budapesti Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. részére biztosítja a negyedéves támogatás utalását.
A (4) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a 2011. évi szerződések teljesítéséből
eredő kifizetéseket és szabályozást ad a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozásra.
Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a normatív állami támogatásnak az önkormányzat számlájára érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési döntéssel a 2011-re jóváhagyott működési támogatás
leutalását.
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A (6) bekezdés a BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó, a 2012. évben felmerülő feltételes adómegállapításra
vonatkozóan engedi a szerződés megkötését és az ehhez
fűződő utalás teljesítését.
A (7) bekezdés megengedi a 2011. évi vállalkozási
célú előirányzat-maradványok felhasználását.
A (8) bekezdés a közfeladatokat ellátó nonprofit társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást biztosít.
A (9) bekezdés a szociálpolitikai és egészségügyi
alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a
2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (10) bekezdés az oktatási alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2012. évre is érvényes
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok,
társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (11) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.
A (12) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó
alapítványok támogatásáról,
b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatásának
utalását.
c) pontja rendelkezik a nappali melegedők működtetéséhez szükséges tényleges ellátotti létszámarányos támogatásáról.
d)-e) pontjai az éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők kialakításához szükséges működési támogatást
biztosítja.
f) pontja rendelkezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szerződéssel átvállalt hajléktalan ellátó intézmény működéséhez szükséges fedezet biztosításáról.
A (13) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.
A (14) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.
A (15) bekezdés a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatásáról rendelkezik.
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A (16) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.
A (17) bekezdés a végelszámolás alatt álló SchöpfMerei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére biztosítja a támogatást.
A (18) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, az (8)-(17) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente
rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor
lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.
A (19) bekezdés rendkívüli, a szokásos ügymenettől eltérő esetekben közgyűlési döntést követően a 2012.
évet érintő kötelezettségvállalásra engedi az utalást.
A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az
összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.
A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.
A 11. § az önkormányzati kiadások közül a fejlesztési és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.
Az (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévő
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.
A (2) bekezdés a 2011. évi költségvetésben szereplő
intézmény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7
éves fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret saját forrása terhére az engedélyezési okmányok készítését
engedi, továbbá jóváhagyása után felhatalmazást ad a kötelezettségvállalásra és az utalásra.
A (3) bekezdés biztosítja a kifizetéseket az engedélyezési okmánnyal rendelkező beruházásokra és felhalmozási 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 tanulmánytervek, valamint a bérlakás értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti
időszakban.
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A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról rendelkezik.
A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az
Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged
okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésre került. Engedélyezi a kötelezettségvállalást és biztosítja a kifizetéseket.
A 12. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:
– likviditási hitel felvételét,
– a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,
– a hitelszerződések adósságterhei időben történő
kifizetését,
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.
A 13. § (1) bekezdése a 2011. évi költségvetésben
jóváhagyott intézményi felújítási feladatok és a 7 éves
fejlesztési tervben szereplő út-híd felújítási keret saját
forrása terhére az e rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely
szerint a többletigényeket címen belüli átcsoportosítással
kell rendezni, ha az átmeneti időszakában egy adott felújítási feladatra történt kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2012. évi költségvetésben és a 2011.
évi pénzmaradvány felosztás során jóváhagyásra kerülő
előirányzatokat.
A (2) bekezdés az e rendelet 11. § (3)-(7) bekezdéseiben a fejlesztési feladatokra vonatkozóan meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint, amennyiben az adott fejlesztési feladatra vonatkozó
kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2012.
évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatot, a
többletigényt ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni.
A 14. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2011. december 30.
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1. számú melléklet a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Népességadatok
Önkormányzatok megnevezése
1
I.
kerületi önkormányzat
II.
kerületi önkormányzat
III.
kerületi önkormányzat
IV.
kerületi önkormányzat
V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII.
kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen :

2011. január 1.
állandó népesség
(fő)
2
26 052
87 120
124 518
99 639
26 604
36 981
56 259
71 147
55 407
75 698
134 097
59 154
109 374
115 217
81 272
72 099
86 759
100 096
60 106
64 816
76 919
53 639
21 927
1 694 900

Megoszlási
%
3
1,537
5,140
7,346
5,879
1,570
2,182
3,319
4,198
3,269
4,466
7,912
3,490
6,453
6,798
4,795
4,254
5,119
5,906
3,546
3,824
4,538
3,165
1,294
100,000

2012. 01.30-31. A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás,
valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az
átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű
működési keretek figyelembe vételével.

2012. 02.27-29. A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás,
valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az
átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű
működési keretek figyelembe vételével.

2.)

3.)

A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás,
valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az
átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű
működési keretek figyelembe vételével.

3.

2012. 01. 02.

2.

1.

Működési célú
költségvetési támogatás mértéke



1.)

Utalás
időpontja

Finanszírozási
ütem
sorszáma

– a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi
intézménynél),
– MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél).

– a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél),

Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél,
–0
Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél,
–0

4.

Nettósítás tartalma

2. számú melléklet a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
89/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről,
a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási
jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a lakások 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) bekezdés, 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 felhatalmazása alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdésében az „évente két alkalommal” szövegrész helyébe az „évente egy alkalommal” szöveg lép.
2. §
A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:
„ i) méltányossági alapon.”

határozott jogi személy részére történő bérlőkiválasztási
jog biztosításával történő bérbeadás kivételével a bérleti jogviszony fennállása alatt, amennyiben a piaci lakbért fizető bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele
együttlakó közeli hozzátartozó jövedelmi viszonyaiban
olyan változás következik be, amely indokolja a költségelvű vagy szociális helyzet alapján történő bérbeadást,
úgy a bérlő kérelmet nyújthat be annak megállapítása
iránt. A kérelem benyújtására és elbírálására a 30. § (5)(6) bekezdésekben foglaltak az irányadók.
(3) Az önkormányzati lakásra 1994. január 1-jén fennálló határozatlan időre szóló szerződés esetén – ha a bérlő nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül – a
szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a bérlő haláláig
nem állapítható meg piaci alapú lakbérmérték.”
4. §
A Rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(11) Ha a szolgálati jelleggel bérbe adott lakás bérlőjének a Főpolgármesteri Hivatallal fennálló közszolgálati jogviszonya, az intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonya, vagy a gazdasági társasággal fennálló
munkaviszonya jogutódlással szűnik meg, úgy az általa
lakott lakás bérleti joga a jogutód munkáltatónál fennálló közszolgálati jogviszonya, közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya fennállásának időtartamáig szól.”

3. §

5. §

A Rendelet az alábbi címmel és az 5/A. paragrafussal egészül ki:

A Rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Piaci alapon történő bérbeadás feltételei
5/A. § (1) Piaci alapon történő bérbeadás feltétele, hogy a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele
együttköltöző vagy együttlakó közeli hozzátartozók egy
főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét.
(2) A piaci alapon történő bérbeadási móddal és piaci bérleti díjjal meghirdetett lakáspályázat elnyerésének jogcímén, valamint a 15. § (1) bekezdésében meg-

„c) a lakásbérleti szerződés kérelmező általi aláírásával egyidejűleg a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként megfizet:
ca) 2 750 000 forintot a Budapest, XIV. Fogarasi út
165-169., a Budapest, XIV. Ond vezér sétány 7. és a Budapest, XXI. Duna u. 2-4. számok alatti nyugdíjasházak,
valamint a XI. Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasház
I. és V. emeletén lévő, és a Budapest, XIV. Bethesda u. 4.
III. emeleti lakások,
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cb) 3 250 000 forintot a Budapest, IV. Pécsi Sándor
sétány 1-3., a Budapest, IX. Napfény u. 26. és a Budapest, XI. Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházak, a
Budapest, XI. Gazdagréti tér 4. I. és V. emeleti lakásainak kivételével,
cc) 3 750 000 forintot a Budapest, XI. Kenderes u.
4., XIV. Bethesda u. 4. és a XIX. Batthyány u. 33-39.
szám alatti nyugdíjasházak esetében, a Budapest, XIV.
Bethesda u. 4. III. emeleti lakásainak kivételével.”
6. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „forgalmi értéke”
szövegrész helyébe a „egyszeri bérlőkiválasztási jogának ellenértéke” szöveg lép.
7. §
A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A pénzbeli térítés összege a (4) bekezdésben foglaltak kivételével azonos a bérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként fizetendő összegnek évente 10 százalékkal csökkentett
összegével, de legalább 500 000 forint.”
8. §
A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a nyugdíjasházban lévő lakás bérleti jogához a bérlő a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján jutott és a bérleti szerződést felmondja, pénzbeli térítésre tarthat igényt, melynek összege a nyugdíjasházba
való bekerüléskor a bérlő által fizetett összegnek évente
10 százalékkal csökkentett összege, de legalább 500 000
forint.”
9. §
A Rendelet 8. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyugdíjasházba való bekerüléskor fizetett öszszeg és a bérlőnek a felmondáskor visszafizetendő összeg
közötti különbözet a nyugdíjasházak felújítási, beruházási munkálataira fordítandó.”
10. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Bp. XV. ker., Kőrakás park 1-8. sz. alatt található szobabérlői lakrészek kivételével a 11. § (1)-(2) bekez-
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désében foglaltak alapján megkötött lakásbérleti szerződés időtartama, az 5 éves határozott idő lejártakor, a
bérlő kérelmére további öt év időtartamra több alkalommal meghosszabbítható, ha a bérlőnek lakbér-, illetőleg
külön szolgáltatási díj tartozása nincs, és a lakásbérleti
szerződés lejártát megelőzően a lakás lakbérét egy öszszegben 12 hónapra előre megfizeti.”
11. §
A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosításáról,
valamint a bérlő-kiválasztási jog során alkalmazandó
bérbeadási módról és annak megfelelő lakbérmértékről
a Fővárosi Közgyűlés dönt.”
12. §
A Rendelet az alábbi címmel és 16/A. §-sal egészül ki:
„Bérbeadás méltányossági alapon
16/A. § (1) Méltányossági alapon a bérbeadás a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel határozott időre, legfeljebb 3 évre történhet, amely – a
bérlő szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek történő megfelelés esetén – több alkalommal további 3 évre meghosszabbítható, ha a bérlőnek lakbér-,
illetőleg külön szolgáltatási díj tartozása nincs.”
13. §
A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban, a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájához benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a bérlőnek igazolnia kell, hogy nincs lakbér, illetve
különszolgáltatási díjtartozása.”
14. §
A Rendelet 26-27. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke
a) összkomfortos lakás esetén:
b) komfortos lakás esetén:
c) félkomfortos lakás esetén:
d) komfort nélküli lakás esetén:
e) szükséglakás esetén:

323 Ft/m2/hó,
280 Ft/m2/hó,
166 Ft/m2/hó,
126 Ft/m2/hó,
95 Ft/m2/hó.
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(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke
a)
b)
c)
d)
e)

összkomfortos lakás esetén:
komfortos lakás esetén:
félkomfortos lakás esetén:
komfort nélküli lakás esetén:
szükséglakás esetén:

431 Ft/m2/hó,
366 Ft/m2/hó,
241 Ft/m2/hó,
172 Ft/m2/hó,
136 Ft/m2/hó.
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18. §

A Rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van, 5%-kal,”
19. §

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke
a)
b)
c)
d)
e)

összkomfortos lakás esetén:
komfortos lakás esetén:
félkomfortos lakás esetén:
komfort nélküli lakás esetén:
szükséglakás esetén:

840 Ft/m2/hó,
721 Ft/m2/hó,
461 Ft/m2/hó,
319 Ft/m2/hó,
248 Ft/m2/hó.

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

22 000 Ft/hó,
30 800 Ft/hó.”
15. §

A Rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Ha a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
épületben felvonó üzemel, a bérbeadó a felvonó használatának biztosításáért, mint külön szolgáltatásért havonta 500 forint díjat jogosult beszedni.”
20. §
A Rendelet 32. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A főpolgármester dönt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
24-25. §-ában meghatározottak szerint a bérlő felszólításról és a bérleti szerződés felmondásról.”

A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

21. §

„(1) A 26. § (1)-(3) bekezdése alapján megállapított
lakbér mértékét:

A Rendelet 37. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) 10%-kal kell csökkenteni, ha az épület 20 éven belül nem részesült teljes felújításban,
b) 10%-kal kell növelni, ha az épület 10 éven belül
épült, vagy 10 éven belül teljes felújításban részesült.”

„f) kerületi önkormányzattal kötött megállapodás
alapján, pályázat útján történő bérbeadáshoz.”

16. §

A Rendelet 2. számú, „NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM (a bérleti jog
ellenértékének készpénz befizetésével történő kiegyenlítése esetén)” című mellékletének „NYILATKOZAT” része helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A Rendelet 28. § (3) bekezdése a következő ponttal
egészül ki:
„d) az olyan lakás esetében, amelyhez legalább 3 m2
nagyságú erkély tartozik, 5%-kal.”
17. §
A Rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A Rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározott
növelő tényezők közül a nyugdíjasházi lakások esetében
csak a 28. § (3) bekezdés d) pontja vehető figyelembe.”

22. §

23. §
A Rendelet 3. sz. melléklete az alábbi 3. ponttal egészül ki:
„3. a befogadás iránti kérelemhez csatolom az igazolást arról, hogy nincs lakbér- illetve különszolgáltatási
díj tartozásom.”
24. §
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2.
számú melléklete lép.
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Záró rendelkezések

INDOKOLÁS

25. §

Általános indokolás

Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
szóló 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden évben
meg kell állapítania az egyes bérbeadási módok szerinti
lakbérek következő év január 1-jétől hatályos mértékét.
Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során, a jelenlegi gazdasági körülmények következtében felmerült igények, valamint egyéb technikai jellegű
pontosítások tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát,
módosítását.
Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2012. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, kiegészítésére, új jogintézmények bevezetésére illetve
egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályok.

Átmeneti rendelkezések
26. §
E rendelet 3. §, 5. §, 7. §, 8. §, 9. § és 22. §-ait a rendelet hatálybalépését követően megkötött bérleti szerződések esetében kell alkalmazni.
27. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Gazdasági Bizottság” címének 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„14. Az önkormányzati lakások bérbeadói jogainak és
kötelezettségeinek gyakorlása, ideértve a 29/2006. (VI.
12.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adásvételi szerződés megkötését, kivéve a 32. § (2) bekezdése szerint a bérlő felszólításáról és a bérleti szerződés felmondásáról.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1) és 32. § (2)”

Részletes indokolás
1. §-hoz
Az évenkénti bérleményellenőrzések számának egy
alkalomra történő csökkentését az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata tette szükségessé.
2. §-hoz

(2) Az SZMSZ 1. számú függelék „A Közgyűlés által
egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke VIII. Vagyongazdálkodás” címe az alábbi új ponttal egészül ki:
„20. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő önkormányzati lakások esetében a bérlő írásbeli felszólításáról és a szerződés írásbeli felmondásáról,
amennyiben a bérlővel szemben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
24-25. §-aiban meghatározott feltételek fennállnak.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 32. § (2)”
(3) Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek
mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól
szóló 29/2006. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a,
17. § (5) bekezdése, 29. § (1) bekezdés e) pontja, 31. §
(4) bekezdése és 43-46. §-ai.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az új bérbeadási jogcím bevezetése a nehéz életkörülmények közé kerülő, különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személyek, családok pályázaton kívüli lakáshoz jutási lehetőségét teremti meg.
3. §-hoz
A piaci alapon történő bérbeadás feltételeinek meghatározásával lehetőség nyílik nem csak pályázat útján,
hanem a jövőben költségelvű lakbért fizetendő bérlők
részére is piaci lakbér meghatározása, amennyiben megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. Ezzel a lakásbérbeadási rendszer a bérlők jövedelmi és vagyoni viszonyaihoz mérten igazságosabbá válna, azáltal,
hogy a korábbiaktól eltérően már nem csak pályázat esetében lehetne piaci lakbért megállapítani.
4. §-hoz
A rendelkezés módosítását a Fővárosi Önkormányzat és gazdasági társaságai, valamint a gazdasági társaságok egymás közötti feladatmegosztásának átszervezése
indokolja. A módosítással lehetővé válna, hogy a szolgálati jogviszony időtartamára bérbe adott lakás bérlője a munkáltatója személyében átszervezés következté-
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ben beállott jogutódlás esetén is bérlője maradhasson az
adott lakásnak az új munkáltatóval fennálló jogviszonyának időtartamáig.
5.§-hoz
A nyugdíjasházakba való bekerülési összegek módosítását a többi önkormányzatnál alkalmazott bekerülési
összegekhez való igazítása, valamint az igények szerinti
differenciálása indokolta.
6. §-hoz
A rendeletben pontosításra került, hogy a kerületi önkormányzati tulajdonú lakásból a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nyugdíjasházi lakásba bekerülő
bérlő részére fizetendő pénzbeli térítés összegét nem a
lakás forgalmi értéke, hanem a bérleti jog ellenértékének
alapulvételével kell számítani.
7-8-9. §-okhoz
A nyugdíjasházak esetében a bérleti szerződés felmondásakor a bérlők pénzbeli térítésre tarthatnak igényt,
mely összeg az eddigi gyakorlat szerint a befizetett teljes
összeg, illetve lakás leadásával történő bekerülés esetén
a felmondáskor hatályos bekerülési összeg. Ez a szabályozás visszaélésekre adott okot, és a Főváros Önkormányzat vagyonvesztését idézte elő, ezért indokolttá vált
a csökkentett összegű pénzbeli térítés visszafizetésének
bevezetése. A két összeg közötti különbözetből pedig
alap képezhető azok felújítási munkálataira.
10. §-hoz
A piaci lakáspályázat keretében 5 éves határozott időtartamra bérbeadott lakások esetén lehetőséget teremt a
hátralékkal nem rendelkező, továbbá 12 havi lakbért előre, egy összegben befizető bérlők részére a szerződés időtartamának több alkalommal történő hosszabbítására.
11. §-hoz
Az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításához kapcsolódó rendelkezés módosítása a Fővárosi Közgyűlés
döntési hatáskörébe utalja a bérlőkiválasztási jog biztosítása során alkalmazandó bérbeadási mód és lakbérmértékek meghatározását is.
12. §-hoz
Az új bérbeadási jogcím bevezetése a nehéz életkörülmények közé kerülő, különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személyek, családok pályázaton kívüli lakáshoz jutási lehetőségét teremti meg 3 éves időtartamra,
mely a rendeletben foglalt szociális és egyéb feltételeknek való megfelelés esetében több alkalommal meghoszszabbítható.

2611
13. §-hoz

A befogadási kérelemhez való hozzájárulás feltételeit bővíti ki.
14. §-hoz
A 2012. január 1. napjától hatályos lakbérmértékeket
tartalmazza.
15-19. §-okhoz
A lakbér mértékét csökkentő és növelő tényezőket
igazítja a lakáspiaci helyzethez, és a felvonó különszolgáltatás díját aktualizálja.
20. §-hoz
A Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra telepített, a bérleti szerződés felmondásának és a bérlő felszólítása hatáskörének főpolgármesterre történő telepítését az indokolja, hogy a testületi ülések nem teszik
lehetővé a Lakástörvény szerinti 8 napos határidők betartását és ezáltal ezen bérbeadói döntések gyakorlását.
21. §-hoz
A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőjelölési jogával érintett lakások esetén alkalmazható bérbeadási jogcím pontosítása szükséges.
22. §-hoz
A „NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM (a bérleti jog ellenértékének
készpénz befizetésével történő kiegyenlítése esetén)”
című melléklet a módosítását a nyugdíjasházi bekerülési
összegek változása indokolja.
23. §-hoz
A befogadáshoz szükséges feltételek meglétéről igazolás benyújtását teszi kötelezővé.
24. §-hoz
A Rendelet új melléklete a méltányossági alapon történő bérbeadáshoz szükséges formanyomtatványt tartalmazza.
25-27. §-okhoz
Az átmeneti rendelkezések meghatározzák, hogy mely
rendelkezéseket kell a jövőben megkötendő bérleti szerződések esetében alkalmazni.
A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépéséről,
egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a deregulációról és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) sz.
Főv. Kgy. rendelet módosításáról rendelkeznek.
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29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló
89/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének
1. számú melléklete
2. számú melléklet a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek a valóságnak.
Tudomásul veszem, hogy a nyugdíjasházi bérlakás bérleti jogáért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként az alábbi összeget kell fizetni:
– 2 750 000 forintot a Budapest, XIV. Fogarasi út 165–169., a Budapest, XIV. Ond vezér sétány 7. és a Budapest,
XXI. Duna u. 2–4. számok alatti nyugdíjasházak, valamint a XI. Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasház I. és
V. emeletén lévő, és a Budapest, XIV. Bethesda u. 4. III. emeleti lakások,
– 3 250 000 forintot a Budapest, IV. Pécsi Sándor sétány 1–3., a Budapest, IX. Napfény u. 26. és a Budapest,
XI. Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházak, a Budapest, XI. Gazdagréti tér 4. I. és V. emeleti lakásainak kivételével,
– 3 750 000 forintot a Budapest, XI. Kenderes u. 4., XIV. Bethesda u. 4. és a XIX. Batthyány u. 33–39. szám alatti nyugdíjasházak esetében, a Budapest, XIV. Bethesda u. 4. III. emeleti lakásainak kivételével.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a kérelem visszavonására vonatkozó szándékomat írásban bejelentem a Főpolgármesteri Hivatalnak.
Budapest, …… év …………………………… hó …….. nap.

…………………………….
kérelmező

…………………………………..
kérelmező (házastárs, élettárs)
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29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló
89/2011. (XII. 30.) számú önkormányzati rendeletének
2. számú melléklete
4. számú melléklet a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

KÉRELEM
méltányossági alapon történő bérbeadás iránt
I. Kérelmező személyi adatai:
Név: ..................................................................................................................................................................................
Születési név: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Családi állapota: ...............................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
Bejelentett lakóhelye: .......................................................................................................................................................
Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel: .................................................................................................
Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ......................................................................................................................

II. A kérelmező munkaviszonyára (közszolgálati, illetve közalkalmazott jogviszonyára) vonatkozó adatok:
Munkáltató neve, címe: ....................................................................................................................................................
Munkavégzés helye: .........................................................................................................................................................
Foglalkozása, beosztása: ..................................................................................................................................................
Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete: ................................................................................................................
Nettó havi átlagjövedelme: ...............................................................................................................................................

III. A kérelmezővel együtt költöző személyek adatai:
1. Név: ..............................................................................................................................................................................
Születési név: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Hozzátartozói minősége: ..................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
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2. Név: ..............................................................................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................................................................... .
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Hozzátartozói minősége: ..................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
3. Név: ...............................................................................................................................................................................
Születési név: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ............................................................................................................................................................
Hozzátartozói minősége: ..................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
Méltányossági alapon történő bérbeadás iránti kérelem indokolása, a különös méltánylást igénylő körülmények bemutatása: ....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok/hozzájárulunk a személyes adataim/adataink a kérelem elbírálásáig, illetve kedvező
elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig Budapest Főváros Önkormányzata általi kezeléséhez.

Budapest, .....................................................................

............................................................
kérelmező/kérelmezők

A kérelemhez csatolni kell:
1. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást.
2. Munkaviszonyra, ennek hiányában a munkanélküliségre vonatkozó okirat másolatát.
3. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását (milyen lakásban, milyen minőségben, hányadmagával lakik stb.)
4. Együttköltöző személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
90/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
különösen a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) 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. év LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követő nap hatályát veszti.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A hulladékkezelési díj mértékét a hulladék gyűjtésének, hasznosításának valamint ártalmatlanításának nagy
tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő
költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz szükséges
igazítani. A főváros hulladékgazdálkodási rendszerének
zavartalan működése, valamint a fenntartási és további
fejlesztési forrásigények, köztük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésének biztosítása érdekében szükséges a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás díjának módosítása.
A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére
rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az
eddig felmerült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.
Részletes indokolás

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
A hulladékkezelés díját határozza meg.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Melléklet a 90/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez
a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(hulladékkezelési díj)
a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra
I.
A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre bocsátott gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának
szorzataként kell megállapítani.
II.

Egyszeri ürítési díjak:

1)

Rendszeres ürítésre/gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tartály esetén:
1 db 110 literes tartály esetén
592 Ft + áfa
1 db 120 literes tartály esetén
646 Ft + áfa
1 db 240 literes tartály esetén
1 293 Ft + áfa
1 db 360 literes tartály esetén
1 939 Ft + áfa
1 db 770 literes tartály esetén
4 145 Ft + áfa
1 db 1100 literes tartály esetén
5 921 Ft + áfa

2)

Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja

5 383 Ft + áfa

Tömörítő konténerek esetén:
1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja

32 298 Ft + áfa

Előtömörített települési szilárd hulladék esetén:
1 db 110 literes tartály esetén
1 db 120 literes tartály esetén
1 db 240 literes tartály esetén
1 db 360 literes tartály esetén
1 db 770 literes tartály esetén
1 db 1100 literes tartály esetén

889 Ft + áfa
969 Ft + áfa
1 939 Ft + áfa
2 908 Ft + áfa
6 220 Ft + áfa
8 886 Ft + áfa

3)
4)
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
91/2011. (XII. 30.) 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 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) önkormányzati rendelet
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az 1997-ben megalkotott és többször módosított, az
étkezési térítési díjak szabályozásáról szóló rendelet mellékletének módosítása a 2012. évben várható fogyasztói
árindex emelkedése miatt szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2012. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 4,2 %-kal javasolt az étkezési térítési díjak összegét növelni a rendelet mellékletében részletezettek szerint.
A 2. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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Melléklet a 91/2011. (XII. 30.) 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:

Megnevezés

Ft/fő/nap

Óvodai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:

290
45
200
45

Általános iskolai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:

375
75
225
75

Kollégiumok ellátás összesen
Ebből: reggeli:
ebéd:
vacsora:

640
140
260
240

Fogyatékosokat nevelő-oktató
intézmények ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:

830
115
75
290
85
265

Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:

890

Szakközépiskolák (ebéd)

260

Szakiskolák (ebéd)
Gimnáziumok (ebéd)



125
80
310
90
285

260
260
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
92/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. g)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros közigazgatási területén, közúton közlekedő tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre és járműszerelvényekre, azok tulajdonosára, üzemben tartójára, a
járművek vezetőjére, illetve az igénybejelentésben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerű használójára,
továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára.
2. §
A rendelet alkalmazásában
a) korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt
olyan közutak, ahová a jelzőtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;
b) korlátozott forgalmú övezet: KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a jelzőtáblán megjelölt,
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos;
c) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része;
d) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű közúti árufuvarozói engedély kivonatában feltüntetett címe;
e) tárolóhely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése
szerinti telephely;
f) közérdek: a társadalom érdekében végzett tevékenység, így különösen a környezet- és természetvédelem,
a közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás.
g) kombinált behajtási hozzájárulás: olyan hozzájárulás, amely e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott övezetekre terjed ki.

3. §
A rendelet alkalmazásában
a) korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt
olyan közút, ahová a jelzőtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos;
b) korlátozott forgalmú övezet: a KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 2., 3. vagy 4. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a jelzőtáblán
megjelölt, megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni tilos;
c) regisztrációs költség: a gépjármű adatainak rögzítésével, azonosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek igénylő
által megfizetett része;
d) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatban
felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek igénylő által megfizetett része;
e) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű közúti árufuvarozói engedély kivonatában feltüntetett címe;
f) tárolóhely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése
szerinti telephely;
g) közérdek: a társadalom érdekében végzett tevékenység, így különösen a környezet- és természetvédelem, a közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás;
h) kombinált behajtási hozzájárulás: olyan hozzájárulás, amely egynél több, szomszédos, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetre terjed ki;
i) mikro- és kisvállalkozók: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3.–5. §-aiban meghatározott mikro- és kisvállalkozók;
j) igazolt szövetségi tagság: a hozzájárulást kiadó
szervvel szerződést kötött fuvarozói, vagy érdekvédelmi szervezetek azon tagjai, melyek szövetség, vagy érdekvédelmi szervezet igazolása alapján
kedvezményre jogosultak.
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2. sz. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút –Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca,
az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem
rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog
utca által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–
Erzsébet körút –Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház
utca–Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István
tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi
rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út –Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János
utca–Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve–az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a
Gyömrői út, a Lehel utca, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca
és Vecsési út kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza),
Liszt Ferenc utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca
(Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza),Vas Gereben utca, Vaslemez
utca, Zádor utca.
– Kivéve célforgalommal: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza), Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Jegenyefa sor, Lakatos út (Nefelejcs
utca és Jegenyefa sor közötti szakasza), Liget utca, Nefelejcs utca (Lakatos utca és Csillag utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
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4. §

(1) A korlátozott forgalmú övezetbe a megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – csak behajtási hozzájárulással hajthat be.
(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben
időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a
jelzőtáblán feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de
a tiltott időszak kezdetéig a korlátozott forgalmú övezetet el kell hagyni.
(3) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat
a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott
jármű,
b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,
d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.
5. §
(1) Egy korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése érdekében igényelhető:
a) a korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedő ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve
amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,
b) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó építési tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás, járműszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű telephelye, illetve igazolható
tárolóhelye a korlátozott forgalmú övezet területén
van,
d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató
és lassú jármű korlátozott forgalmú övezetbe való
behajtásához közérdek fűződik.
(2) Az egy korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve az igazolható tárolóhelytől a korlátozott forgalmú
övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak
használatával) történő, vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott forgalmú övezet megközelítésére,
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a korlátozott forgalmú övezetbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezeten belül az úti cél megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezet elhagyására, valamint a
korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával) történő, vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
(3) Kombinált behajtási hozzájárulást kérelemre az
kaphat, aki e rendelet 2. § g) pontja alapján, az 1. számú
melléklet szerinti korlátozott forgalmú övezetek területén
az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott
tevékenységet rendszeresen végzi.
(4) Kombinált behajtási hozzájárulást az igényelhet,
aki e rendelet 3. § h) pontja alapján, a 2., 3. vagy 4. számú melléklet szerinti egynél több, szomszédos, 12 tonnás
korlátozott forgalmú övezetek területén az (1) bekezdés
a), b) vagy c) pontjában meghatározott tevékenységet
rendszeresen végzi.
(5) Kombinált behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve az igazolható tárolóhelytől a
korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával történő) vagy a hozzájáruláson feltüntetett útvonalon, a korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével a korlátozott forgalmú
övezetek megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezetekbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezetek területén az úti célok megközelítésére, a korlátozott
forgalmú övezetek elhagyására valamint a legrövidebb
(elsősorban főútvonalak használatával történő) vagy a
hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve az
igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
(6) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés, a 2012. február 1. után
regisztrált tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetén a regisztrációs költség egyszeri
és a behajtási díj megfizetése.
(7) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulást és kombinált behajtási hozzájárulást a főpolgármester adja ki.
(8) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás a
hozzájárulásban meghatározott érvényességi időszakban,
de legfeljebb az érvényességi időszak kezdő napját követő 1 évig érvényes.
6. §
(1) A korlátozott forgalmú közútra a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató,
mezőgazdasági vontató és lassú jármű – a (3) bekezdés-
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ben meghatározott kivételekkel – csak behajtási hozzájárulással hajthat be.
(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú közúton időbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzőtáblán feltüntetett időszakban szükséges. A nem tiltott
időszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a
tiltott időszak kezdetéig a korlátozott forgalmú közutat
el kell hagyni.
(3) A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat
a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott
jármű,
b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,
c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,
d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.
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tal érintett korlátozott forgalmú övezet legrövidebb érintésével (elsősorban főútvonalak használatával történő)
vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a telephely, illetve igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
(3) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a
2012. február 1. után regisztrált tehergépkocsi, vontató,
mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.
(4) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulást a főpolgármester adja ki.
(5) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulás a hozzájárulásban meghatározott érvényességi időszakban, de legfeljebb az érvényességi időszak
kezdő napját követő 1 évig érvényes.
8. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadása iránti igénybejelentést a főpolgármesternek kell
benyújtani. Az igénylés benyújtása személyes, fax, online
vagy elektronikus úton is történhet.

7. §
(1) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás az alábbi célok érvényesülése érdekében
igényelhető:
a) a korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedő
ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytől árut szállítanak és az áru szállítása másként nem
oldható meg,
b) a korlátozott forgalmú közút területén folyó építési
tevékenység helyszínére, illetve építési tevékenység helyszínéről való szállítás a szükséges legkisebb megengedett össztömegű járműszerelvénnyel,
tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
c) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű telephelye, illetve igazolható
tárolóhelye a korlátozott forgalmú közút területén
van,
d) a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató
és lassú jármű korlátozott forgalmú közútra való
behajtásához közérdek fűződik.
(2) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási hozzájárulás a felrakás helyétől, a telephelytől, illetve igazolható tárolóhelytől a korlátozott forgalmú közút által érintett korlátozott forgalmú övezet legrövidebb
érintésével (elsősorban főútvonalak használatával történő) vagy a hozzájárulásban előírt útvonalon a korlátozott
forgalmú közút megközelítésére, a korlátozott forgalmú
közútra való behajtásra, a korlátozott forgalmú közúton
az úti cél megközelítésére, a korlátozott forgalmú közút elhagyására, valamint a korlátozott forgalmú közút ál-

(2) A hozzájárulás kiadása iránti igényt a tehergépkocsi, a vontató, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű
tulajdonosa, üzembentartója, illetve az igénybejelentésben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója,
továbbá az építési tevékenységre vonatkozó engedély jogosultja nyújthatja be.
(3) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében az igénylő nevét, személyi
igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében az igénylő elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a
képviselő nevét és elérhetőségét,
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,
d) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányának, típusának megnevezését, jármű-kategóriáját, megengedett legnagyobb össztömegét, környezetvédelmi
kategóriáját, jármű tárolóhelyét,
e) szükség szerint a jármű forgalmi engedélyében szereplő egyéb adatokat,
f) az övezet, vagy övezetek megnevezését,
g) az igényelt érvényességi időtartamot,
h) az igénylés indokait,
i) az igénylést alátámasztó szállítási címet, vagy címeket,
j) a költségtérítés befizetésének igazolását.
(4) Az igénylő köteles az igény bejelentés előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot
igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok
másolatait mellékelni. Online vagy elektronikus formában
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benyújtott igény esetén a (3) bekezdésben meghatározott
dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni.
(5) Az igény bejelentést a főpolgármester – szükség
szerint az érintett kerületi önkormányzattal történt egyeztetés alapján – megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, és a benyújtott igénybejelentés
hiánytalan, az igénybejelentést a beérkezésétől számított
2 munkanapon belül elbírálja.
(6) A főpolgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen, ha
a) a megengedett legnagyobb össztömeg korlátozást
meghaladó szállítmány megbontható,
b) a közútkezelő álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
jármű azon közlekedjék.
(7) A főpolgármester az egy igénybejelentő részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett
korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg.
(8) Amennyiben a célállomás címe megegyezik valamely, hat hónapon belül már kiadott behajtási hozzájárulásban szereplő célállomás címével, a behajtási hozzájárulás a versenyegyenlőségre tekintettel kiadásra kerül,
ha az igénybejelentés hiánytalan és tartalmazza a jelen
rendeletben előírt adatokat, információkat. A főpolgármester korlátozhatja az adott címre behajtó gépjárművek
számát, illetve a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen abban az esetben, ha a közútkezelő álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy az igény bejelentésben szereplő jármű
azon közlekedjék.
(9) A hozzájárulások kiadása, amennyiben az igénybejelentés online úton történik, a hiánytalan igénybejelentéstől számított legfeljebb 2 munkanapon belül megtörténik.
(10) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a
hozzájárulással rendelkező jármű, vagy járműszerelvény nem haladhat meg,
d) a korlátozott forgalmú övezet, vagy korlátozott forgalmú közút megnevezését,
e) az érvényességi időtartamot,
f) a jogcímet,
g) szükség esetén a megközelítési útvonalat.
(11) A hozzájárulást a kiadó szerv a behajtási díj maradéktalan megfizetésével egyidejűleg elektronikus úton
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érvényesíti. A hozzájáruláson szereplő adatokról a hozzájárulást kiadó szerv az igénylő kérésére írásos tájékoztatást ad, mely az ellenőrzés során a jelen rendeletben meghatározott jogosultságok igazolására nem jogosít.
9. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadása iránti igénybejelentést a főpolgármesternek kell
benyújtani. Az igénylés benyújtása személyes, fax, online
vagy elektronikus úton is történhet.
(2) A hozzájárulás kiadása iránti igényt a tehergépkocsi, a vontató, a mezőgazdasági vontató és a lassú jármű
tulajdonosa, üzembentartója, illetve a igénybejelentésben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója,
továbbá az építési tevékenységre vonatkozó engedély jogosultja nyújthatja be.
(3) Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében az igénylő nevét, személyi
igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében az igénylő elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a
képviselő nevét és elérhetőségét,
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,
d) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányának, típusának megnevezését, jármű-kategóriáját, megengedett legnagyobb össztömegét, környezetvédelmi
kategóriáját, jármű tárolóhelyét,
e) szükség szerint a jármű forgalmi engedélyében szereplő egyéb adatokat,
f) az övezet, vagy övezetek megnevezését,
g) az igényelt érvényességi időtartamot,
h) az igénylés indokait,
i) az igénylést alátámasztó szállítási címet, vagy címeket,
j) a költségtérítés befizetésének igazolását,
k) regisztrációs költség befizetésének igazolását.
(4) Az igénylő köteles az igény bejelentés előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot
igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok
másolatait mellékelni. Online vagy elektronikus formában benyújtott igény esetén a (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni.
(5) Az igény bejelentést a főpolgármester – szükség
szerint az érintett kerületi önkormányzattal történt egyeztetés alapján – megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, és a benyújtott igénybejelentés
hiánytalan, az igénybejelentést a beérkezésétől számított
2 munkanapon belül elbírálja.
(6) A főpolgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen, ha
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a) a megengedett legnagyobb össztömeg korlátozást
meghaladó szállítmány megbontható,
b) a közútkezelő álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
jármű azon közlekedjék.
(7) A főpolgármester az egy igénybejelentő részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett
korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg.
(8) Amennyiben a célállomás címe megegyezik valamely, hat hónapon belül már kiadott behajtási hozzájárulásban szereplő célállomás címével, a behajtási hozzájárulás a versenyegyenlőségre tekintettel kiadásra kerül,
ha az igénybejelentés hiánytalan és tartalmazza a jelen
rendeletben előírt adatokat, információkat. A főpolgármester korlátozhatja az adott címre behajtó gépjárművek
számát, illetve a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen abban az esetben, ha a közútkezelő álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy az igény bejelentésben szereplő jármű
azon közlekedjék.
(9) A hozzájárulások kiadása, amennyiben az igénybejelentés online úton történik, a hiánytalan igénybejelentéstől számított 2 munkanapon belül megtörténik.
(10) A hozzájárulások kiadása, amennyiben az igénybejelentés benyújtása személyesen, faxon vagy elektronikus úton történik a hiánytalan igénybejelentés beérkezésétől számított
a) normál igény esetén 2 munkanapon,
b) sürgősségi igény esetén 6 munkaórán
belül megtörténik.
(11) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
c) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a
hozzájárulással rendelkező jármű, vagy járműszerelvény nem haladhat meg,
d) a korlátozott forgalmú övezet, vagy korlátozott forgalmú közút megnevezését,
e) az érvényességi időtartamot,
f) a jogcímet,
g) szükség esetén a megközelítési útvonalat.
(12) A hozzájárulást a kiadó szerv a behajtási díj maradéktalan megfizetésével egyidejűleg kiadja, elektronikus
úton érvényesíti. A hozzájáruláson szereplő adatokról a
hozzájárulást kiadó szerv az igénylő kérésére írásos tájékoztatást ad, mely az ellenőrzés során a jelen rendeletben
meghatározott jogosultságok igazolására nem jogosít.
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10. §

(1) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, az elidegenítést
követő 8 munkanapon belül értesítenie kell a hozzájárulást kiadó szervet, aki a hozzájárulást az időarányos díj
visszafizetésével egyidejűleg visszavonja, elektronikus
úton érvényteleníti.
(2) Új hozzájárulást kell kiadni, ha az (1) bekezdésben foglalt esetben az eredeti hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg a kérelmező másik járműre hozzájárulást
igényel, 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 környezetvédelmi besorolással rendelkezik és ezt a hozzájárulás igénylője igazolja;
c) a jármű megengedett legnagyobb össztömege a korábban hozzájárulással rendelkező járművel megegyező, vagy annál kisebb.
(3) A (2) bekezdésben foglalt hozzájárulás csere esetében külön elbírálás csak az ott szereplő feltételek teljesülését illetően lehetséges. A hozzájárulás díját az új, hozzájárulást szerző jármű vonatkozó paraméterei alapján
kell meghatározni. A hozzájárulás cseréjénél az új hozzájárulásnak a jármű paramétereken felül mindenben a korábbi, visszavont hozzájárulásnak megfelelő feltételekkel kell bírnia.
11. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott
forgalmú közutak forgalmi rendjének ellenőrzését végző szerv haladéktalanul jelzi a hozzájárulást kiadó szervnek, amennyiben
a) a hozzájárulást nem az arra jogosult használja,
b) a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt,
vagy nem arra a célra használják,
c) hozzájárulással bármely más módon visszaéltek.
(2) Az ellenőrzést végző szerv által jelzett hozzájárulást a hozzájárulást kiadó szerv köteles visszavonni és azt
a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a hozzájárulást kiadó szerv az
érintettet értesíti.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés alapján visszavont
hozzájárulással kapcsolatban a hozzájárulást kiadó szerv
észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv az (1) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás jogtalanságának jelzésénél tévedett, és egyébként az (1) bekezdésben
szabályozott más visszavonási ok nem áll fenn, akkor köteles a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül újra kiadni.
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12. §

(1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjének költségtérítése 1600 forint.
(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás éves
behajtási díját e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza,
amelyből kedvezmény illeti meg a kérelmezőt az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 10%,
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,
c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény
mértéke 50%,
d) ha a hozzájárulás legalább 280 napra érvényes, akkor a 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek
esetén a kedvezmény mértéke 10%, a 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépjárművek esetén a kedvezmény mértéke
20%,
e) ha a közúti közlekedési vállalkozás telephelye,
tárolóhelye igazoltan a főváros közigazgatási területén belül található, és ezen bejelentés 2009.01.01ét megelőzően történt, a kedvezmény mértéke
10%,
f) ha a hozzájárulás este 20 óra és reggel 6 óra közötti időszakra vonatkozik, a kedvezmény mértéke
30%.
(3) A jelen rendelet szerint igénybe vehető kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási hozzájárulás díjának 80 %-át, kombinált behajtási
hozzájárulás esetén az 47 %-át.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérő idejű hozzájárulások is kérelmezhetők, mely esetben időarányos behajtási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt
visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos behajtási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.
(5) A rendeletben meghatározott költségtérítés és díjak
nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
13. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott költségtérítések
és díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.
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(2) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadásának költségtérítése
a) online igénybejelentés esetén 2000 forint,
b) egyéb igénybejelentés esetén (személyes, fax,
elektronikus úton)
ba) normál ügyintézés 2000 forint,
bb) sürgősségi ügyintézés 3000 forint,
(3) A regisztrációs költség összege
a) online regisztráció esetén 2000 forint,
b) egyéb esetben (személyes, fax, elektronikus úton)
3000 forint.
14. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás éves behajtási díját jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megkezdett tonnánkénti bontásban, melyből az igényelt időszakra eső díj az alábbiak
szerint számítandó:
a) 1–7 napos időszakra az éves díj 300-ad része naponta,
b) 8–30 napos időszakra az a) pontban megjelölt maximális díjon felül az éves díj 350-ed része az időszakra eső napok számával szorozva,
c) 31–90 napos időszakra az a) és b) pontban megjelölt maximális díjon felül az éves díj 360-ad része
az időszakra eső napok számával szorozva,
d) 91–250 napos időszakra az a), b) és c) pontban
megjelölt maximális díjon felül az éves díj 415-öd
része az időszakra eső napok számával szorozva,
e) 251-365 napos időszakra az a), b), c) és d) pontban
megjelölt maximális díjon felül az éves díj 730-ad
része az időszakra eső napok számával szorozva.
(2) A behajtási díjból kedvezmény illeti meg az igény
bejelentőt, illetve felár fizetésére kötelezett az alábbiak szerint:
a) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 5 vagy nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel vagy kizárólag elektromos meghajtású
motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 50%,
b) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
akkor a kedvezmény mértéke 30%,
c) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 2 környezetvédelmi kategóriának felel meg,
akkor a felár mértéke 10%,
d) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 0 vagy EURO 1 környezetvédelmi kategóriának felel meg, akkor a felár mértéke 20%,
e) ha a behajtási hozzájárulás igénylőjének tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű telephelye, tárolóhelye igazoltan a főváros közigazgatási területén belül található, és ezen bejelentés az
igénybejelentést 24 hónappal megelőzően történt, a
kedvezmény mértéke 10%,
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f) mikro- és kisvállalkozók, ha a behajtási hozzájárulás igénylőjének tulajdonában vagy üzemben tartásában álló jármű telephelye, tárolóhelye igazoltan
a főváros közigazgatási területén belül található,
és ezen bejelentés az igénybejelentést 24 hónappal
megelőzően történt, a kedvezmény mértéke 20%,
g) ha a hozzájárulás este 20 óra és reggel 6 óra közötti időszakra vonatkozik, a kedvezmény mértéke
50%.
h) kombinált behajtási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke, amennyiben a hozzájárulás
ha) két korlátozott övezetre érvényes: 10%,
hb) három korlátozott övezetre érvényes: 15%,
hc) négy vagy több korlátozott övezetre érvényes:
20%,
i) igazolt szövetségi tagok saját tulajdonában, vagy
üzemben tartásában lévő járműveire igényelt behajtási hozzájárulás kedvezményének mértéke 10%.
(3) A 300 napot meghaladó behajtási hozzájárulások
díja az igénybejelentő kérése esetén havi, az (1) bekezdés szerinti számítási mód alapján számítandó részletekben is fizethető. Amennyiben a hozzájárulást kiadó szerv
részére a részlet által lefedett időszak vége előtt 5 munkanappal nem érkezik be a következő időszakra vonatkozó díjrészlet, a hozzájárulás a kifizetett időszak végével
érvénytelenítésre kerül. A jelen bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a
hozzájárulást kiadó szerv felé a hozzájárulás kiadásának
napjáig tartozása nincs.
(4) A jelen rendelet szerint igénybe vehető kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási hozzájárulás díjának 80 %-át.
(5) Az érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenített
hozzájárulások esetén az időarányos behajtási díjat a
hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.
15. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás éves behajtási díját jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza, megkezdett tonnánkénti bontásban, melyből az igényelt időszakra eső díj az alábbiak
szerint számítandó:
a) 1–7 napos időszakra az éves díj 300-ad része naponta,
b) 8–30 napos időszakra az a) pontban megjelölt maximális díjon felül az éves díj 350-ed része az időszakra eső napok számával szorozva,
c) 31–90 napos időszakra az a) és b) pontban megjelölt maximális díjon felül az éves díj 360-ad része
az időszakra eső napok számával szorozva,
d) 91–250 napos időszakra az a), b) és c) pontban
megjelölt maximális díjon felül az éves díj 415-öd
része az időszakra eső napok számával szorozva,

2625

e) 251-365 napos időszakra az a), b), c) és d) pontban
megjelölt maximális díjon felül az éves díj 730-ad
része az időszakra eső napok számával szorozva.
(2) A behajtási díjból kedvezmény illeti meg az igény
bejelentőt, illetve felár fizetésére kötelezett az alábbiak szerint:
a) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 5 vagy nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel vagy kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke
30%,
b) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 3 környezetvédelmi kategóriának felel meg,
akkor a felár mértéke 10%,
c) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű az
EURO 0, EURO 1 vagy EURO 2 környezetvédelmi kategóriának felel meg, akkor a felár mértéke
20%,
d) ha a behajtási hozzájárulás igénylőjének tulajdonában, vagy üzemben tartásában álló jármű telephelye, tárolóhelye igazoltan a főváros közigazgatási területén belül található, és ezen bejelentés az
igénybejelentést 24 hónappal megelőzően történt, a
kedvezmény mértéke 10%,
e) mikro- és kisvállalkozók, ha a behajtási hozzájárulás igénylőjének tulajdonában vagy üzemben tartásában álló jármű telephelye, tárolóhelye igazoltan
a főváros közigazgatási területén belül található,
és ezen bejelentés az igénybejelentést 24 hónappal
megelőzően történt, a kedvezmény mértéke 20%,
f) ha a hozzájárulás este 20 óra és reggel 6 óra közötti időszakra vonatkozik, a kedvezmény mértéke
50%.
g) kombinált behajtási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke, amennyiben a hozzájárulás
ga) két korlátozott övezetre érvényes: 10%,
gb) három korlátozott övezetre érvényes: 15%,
gc) négy vagy több korlátozott övezetre érvényes:
20%,
h) igazolt szövetségi tagok saját tulajdonában, vagy
üzemben tartásában lévő járműveire igényelt behajtási hozzájárulás kedvezményének mértéke 10%.
(3) A 300 napot meghaladó behajtási hozzájárulások
díja az igénybejelentő kérése esetén havi, az (1) bekezdés szerinti számítási mód alapján számítandó részletekben is fizethető. Amennyiben a hozzájárulást kiadó szerv
részére a részlet által lefedett időszak vége előtt 5 munkanappal nem érkezik be a következő időszakra vonatkozó díjrészlet, a hozzájárulás a kifizetett időszak végével
érvénytelenítésre kerül. A jelen bekezdés szerinti kedvezmény igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a
hozzájárulást kiadó szerv felé a hozzájárulás kiadásának
napjáig tartozása nincs.
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(4) A jelen rendelet szerint igénybe vehető kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási hozzájárulás díjának 80%-át.
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Közúti közlekedés 3. pontjának jogszabályi hivatkozása
helyébe a következő hivatkozás lép:
„92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. § (7) bekezdés”

(5) Az érvényességi idő lejárta előtt érvénytelenített
hozzájárulások esetén az időarányos behajtási díjat a
hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.
16. §
(1) 2016. január 1-től az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járművek részére a
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetekre behajtási hozzájárulás nem adható.
(2) 2018. január 1-től az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járművek részére a
7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetekre behajtási hozzájárulás nem adható.
(3) A közúti közlekedési vállalkozás telephelyével,
tárolóhelyével kapcsolatos kedvezmény 2018. január
1-től a 32 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó járművek vonatkozásában nem adható.

(8) Az SZMSZ 2. számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” IV. Közúti
közlekedés 4. pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe
a következő hivatkozás lép:
„92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 7. § (4) bekezdés”
(9) Hatályát veszti a rendelet 2. §-a, 5. § (3) bekezdése, 8. §-a, 12. §-a, valamint 1. és 5. számú melléklete
2012. január 31-én.
(10) Hatályát veszti a rendelet 2. számú melléklete
2012. december 31-én.
(11) Hatályát veszti a rendelet 14. §-a 2015. december 31-én.
(12) Hatályát veszti a rendelet 3. számú melléklete
2017. december 31-én.

17. §
18. §
(1) Ez a rendelet a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 3. §-a, 5. § (4) bekezdése, 9. §-a, 13. §-a,
14. §-a, valamint 2. és 6. számú melléklete 2012. február
1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 3. számú melléklete 2013. január 1-jén
lép hatályba.
(4) A rendelet 15. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.
(5) A rendelet 4. számú melléklete 2018. január 1-jén
lép hatályba.
(6) A Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a rendelet módosításáról szóló 106/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet
és a 80/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti. A 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy.
rendelet alapján kiadott hozzájárulások a hozzájáruláson
feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek.
(7) 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” IV.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

Az 6.–7. §-okhoz

Általános indokolás

A 3. és 4. §-okhoz hasonlóan a korlátozott forgalmú közutakra való behajtás feltételeit és az oda kiadható
hozzájárulást szabályozza.

Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi
felülvizsgálata tárgyú előterjesztés tárgyalásakor a Fővárosi Közgyűlés 1939/2007. (XI. 29.) számú határozatával
felkérte a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjeszsze a Közgyűlés elé a főváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyűlési rendeleti szabályozást.
A Fővárosi Közgyűlés 2008 decemberében elfogadta Budapest Teherforgalmi Stratégiáját, és megalkotta
a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét, amely 2009. január 1-én
lépett hatályba.
Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján megtörtént
a rendelet felülvizsgálata, azonban az online hozzájárulás kiadás, valamint a díjfizetési- és kedvezményrendszer
módosítása új rendelet megalkotását teszi szükségessé.

A 8.–11. §-okhoz
A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra érvényes hozzájárulások kiadásának és
visszavonásának eljárási rendjét határozza meg. A hozzájárulás igénylése történhet személyes, fax, online vagy
elektronikus úton, kiadása pedig minden esetben elektronikus úton történik, így megszűnik a papíralapú hozzájárulás.
A 12.–13. §-okhoz
A rendeletben meghatározott hozzájárulások költségtérítését és regisztrációs költséget szabályozza, a megkezdett tonna alapú díjrendszer 2012. február 1-én lép
életbe.
A 14. §-hoz

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi és tárgyi hatályát szabályozza.
A 2.–3. §-hoz
A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A rendeletben meghatározott hozzájárulások után,
2012. január 1-től 2015. december 31-ig fizetendő behajtási díj mértékét és az adható kedvezményeket szabályozza. A behajtási díjak struktúrája hasonló a 13/2010.
(X. 15.) NFM rendeletben meghatározottaknak, azaz a
jelzőtáblával elrendelt korlátozás felett megkezdett tonnánként történik a díjszámítás. A behajtási díjak nem érik
el a 13/2010. (X. 15.) NFM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában meghatározott legmagasabb díjat.

A 4. §-hoz
A 15. §-hoz
A korlátozott forgalmú övezetbe való behajtás feltételeiről rendelkezik. A hozzájárulás kiadására a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM
rendelet 3. §-a ad felhatalmazást.

A rendeletben meghatározott hozzájárulások után,
2016. január 1-től fizetendő behajtási díj mértékét és az
adható kedvezményeket szabályozza.
A 16. §-hoz

A 5. §-hoz
A korlátozott forgalmú övezetbe kiadható hozzájárulásokat szabályozza. A rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozzájárulás adható egy korlátozott forgalmú övezetbe, illetve olyan kombinált behajtási
hozzájárulás kiadására is van lehetőség, amely egynél
több, szomszédos, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetbe is érvényes. A hozzájárulásokat a főpolgármester
adja ki a 13/2010. (X. 15.) NFM rendelet 3. §-a alapján.

2016. január 1-től a hozzájárulások kiadásának korlátozását szabályozza.
A 17. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és az SZMSZ vonatkozó
függelékének módosításáról rendelkezik.
A 18. §-hoz
Az 2006/123/EK irányelvnek való megfelelésről rendelkezik.
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1. sz. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart
–Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok
tere–Krisztina körút –Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca,
az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem
rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog
utca által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–
Erzsébet körút –Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház
utca–Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István
tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi
rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út –Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János
utca–Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve–az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a
Gyömrői út, a Lehel utca, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca
és Vecsési út kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza),
Liszt Ferenc utca,Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca
(Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza),Vas Gereben utca, Vaslemez
utca, Zádor utca.
– Kivéve célforgalommal: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza), Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Jegenyefa sor, Lakatos út (Nefelejcs
utca és Jegenyefa sor közötti szakasza), Liget utca, Nefelejcs utca (Lakatos utca és Csillag utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2629

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–
Lajos utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a
Bem József utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület,
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút és Kőbányai út 31. közötti szakasza),
Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca (Mohács utca és Aba utca közötti
szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza), Vaskapu utca (Vágóhíd utca és
Haller utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–
Kis Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László
utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád-híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei
út (Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal: Áldomás utca, Bécsi út (Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza), Bründl árok (Csillaghegyi út és Kunigunda útja közötti szakasza), Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza),
Bojtár utca (Csillaghegyi út és Huszti út közötti szakasza), Csillaghegyi út, Dinamó utca, Farkastorki út (Bécsi
út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Huszti út (Kéve utca és Kazal utca közötti szakasza), Ipartelep utca,
Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kiss János utca, Kunigunda útja (Fehéregyházi út és Keled út közötti szakasza), Madzsar József utca (Ipartelep utca és Pünkösdfürdő utca közötti szakasza),
Mozaik utca, Nagybátonyi utca, Perényi út (Bécsi út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Pomázi út, Szőlőkert utca, Törökkő utca, Zaj utca (Kunigunda útja és Zaj utca 24. közötti szakasza), Záhony utca (Szentendrei út
és Jégtörő utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

2630

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2011. december 30.

Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Kivéve célforgalommal: M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Budaörsi út (városhatár és az
Egér út között), Dél-budai tehermentesítő út (Egérút).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina
út–Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár
és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti 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 tehermentesítő út (Egér út) (Budaörsi út és Andor utca közötti szakasza), Dombóvári út (Budafoki út
és a Vízpart utca közti szakasza), Dózsa György út (Balatoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza), Fonó utca,
Gyár utca, Hajtány sor (Csákvár utca és Andor utca közötti szakasza), Hauszmann Alajos utca (Budafoki út és
Szerémi út közötti szakasza), Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza), Hengermalom utca (Szerémi út és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Rákóczi híd, M1-M7 bevezető szakasza
(városhatár és Egér út között), Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Szerémi út (Hengermalom utca és Hauszmann Alajos utca közötti
szakasza), Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád-híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–
városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly
körút
– Kivéve célforgalommal: Bogáncs utca (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Drégelyvár utca (Késmárk
utca és Molnár Viktor utca közötti szakasza), Duna sor, Dunakeszi összekötő út (Károlyi Sándor utca és Harsányi
Kálmán utca közötti szakasza), Felsőkert utca, Fóti út (Váci út és Megyeri út közötti szakasza), Garam utca,
Harsányi Kálmán utca (Székely Elek utca és Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Irányi Dániel utca (Megyeri út és a Baross utca közötti szakasza), Ipari park utca, Íves út, Kanizsai Dorottya utca (Székely Elek utca és
a Visonta utca közötti szakasza), Károlyi Sándor út (Székely Elek utca és a Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Késmárk utca, Külső Váci út (M0 és városhatár közötti szakasza), Közvágóhíd utca (Mogyoród útja és ipartelep kapuja közötti szakasz), Labdarúgó utca (Irányi Dániel utca és Labdarúgó utca 15. szám közötti szakasza),
Lőcsevár utca (Molnár Viktor utca és a Rákospalotai körvasút sor közötti szakasza), Megyeri út (Megyeri út 53.
és Íves út közötti szakasza, valamint a Váci út és a Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca, Mogyoród útja (Régi
Fóti út–Közvágóhíd utca közötti szakasz), Molnár Viktor utca (Drégelyvár utca és Lőcsevár utca közötti szakasza), Nyírpalota út (Szentmihályi út és Szilas-patak közötti szakasza), Óceánárok utca (M0 és Megyeri út közötti
szakasza), Rákospalotai határút (M0 és Vezseny utca közötti szakasza), Rákospalotai körvasút sor (Lőcsevár utca
és a Vezseny utca közötti szakasza), Régi Fóti út (Mogyoród útja és a városhatár közötti szakasza), Sarjú utca,
Szabadföld út, Szántóföld út (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Szentmihályi út (Rákospalotai határút
és M3 közötti szakasza), Székely Elek utca (Károlyi Sándor út és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza) Tímár
utca, Váci út (Garam utca és az M0 közötti szakasza), Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca
közötti szakasza), Vezseny utca, Visonta utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
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– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–Fertő utca–Bihari
út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt 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 határoló utakat és tereket,
– a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és
tereket,
– a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Bökényföldi út (Cinkotai út és Zsemlékes utca közötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Horog utca, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis
Károshíd utca, Korponai utca (Liget tér és Liget utca közötti szakasza), Kőbányai út (Vaspálya utca és a Kőbányai út 31. közötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Halom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út,
Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, valamint városhatár és Zsigmond utca közötti szakasza),
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. közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári Duna ág–városhatár által határolt terület, beleértve–a Boráros tér kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Soroksári út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Illatos út–Gubacsi út–Szabadkai út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– M5 bevezető szakasz–Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtó ágai,
– Beöthy utca, Besence utca, Béga utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás köz és Gyáli út közötti
szakasza), Grassalkovich út (Meddőhányó utca és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Hajóállomás utca,
Helyi kikötő út, Hídépítő utca, Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Illatos út, Ipacsfa utca, Köves utca (Szentlőrinci út és Köves út 1. szám közötti szakasza), Közdűlő
utca, Kvassay Jenő út, Laczkovics utca, Rákóczi híd, Meddőhányó utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa
utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza), Szentlőrinci út
(M5 bevezető szakasz és Szentlőrinci út 17. sz. telep bejárata közötti szakasza), Táblás utca (Illatos út és Kiskalmár utca közötti szakasza), Üllői út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza), Zádor utca, Zodony
utca (Meddőhányó utca és ipartelep kapu közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca –Gubacsi hídfő–Soroksári Duna ág–Duna által határolt
terület, beleértve–a Gubacsi hídfő kivételével–a határoló utakat és tereket.
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– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc
út - Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna
utca, Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

Kombinált behajtási hozzájárulások területi érvényessége:
Buda 12 tonnás:
– Észak-Buda, Hegyvidék és Dél-Buda 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területei
Pest 12 tonnás:
– Észak-Pest, Kelet-Pest, Dél-Pest és Csepel 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területei

2634

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2011. december 30.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–
Lajos utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a
Bem József utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület,
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5t-ás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút és Kőbányai út 31. közötti szakasza),
Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca (Mohács utca és Aba utca közötti
szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza), Vaskapu utca (Vágóhíd utca és
Haller utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–
Kis Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László
utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád-híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei
út (Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal: Áldomás utca, Bécsi út (Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza), Bründl árok (Csillaghegyi út és Kunigunda útja közötti szakasza), Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza),
Bojtár utca (Csillaghegyi út és Huszti út közötti szakasza), Csillaghegyi út, Dinamó utca, Farkastorki út (Bécsi
út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Huszti út (Kéve utca és Kazal utca közötti szakasza), Ipartelep utca,
Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kiss János utca, Kunigunda útja (Fehéregyházi út és Keled út közötti szakasza), Madzsar József utca (Ipartelep utca és Pünkösdfürdő utca közötti szakasza),
Mozaik utca, Nagybátonyi utca, Perényi út (Bécsi út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Pomázi út, Szőlőkert utca, Törökkő utca, Zaj utca (Kunigunda útja és Zaj utca 24. közötti szakasza), Záhony utca (Szentendrei út
és Jégtörő utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Kivéve célforgalommal: M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Budaörsi út (városhatár és az
Egér út között), Dél-budai tehermentesítő út (Egérút).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina
út–Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti 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 tehermentesítő út (Egér út) (Budaörsi út és Andor utca közötti szakasza), Dombóvári út (Budafoki út
és a Vízpart utca közti szakasza), Dózsa György út (Balatoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza), Fonó utca,
Gyár utca, Hajtány sor (Csákvár utca és Andor utca közötti szakasza), Hauszmann Alajos utca (Budafoki út és
Szerémi út közötti szakasza), Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza), Hengermalom utca (Szerémi út és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Rákóczi híd, M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a
városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Szerémi út (Hengermalom utca és Hauszmann Alajos utca közötti szakasza), Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád-híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–
városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly
körút
– Kivéve célforgalommal: Bogáncs utca (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Drégelyvár utca (Késmárk utca és Molnár Viktor utca közötti szakasza), Duna sor, Dunakeszi összekötő út (Károlyi Sándor utca és
Harsányi Kálmán utca közötti szakasza), Felsőkert utca, Fóti út (Váci út és Megyeri út közötti szakasza), Garam utca, Harsányi Kálmán utca (Székely Elek utca és Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Irányi Dániel utca (Megyeri út és a Baross utca közötti szakasza), Ipari park utca, Íves út, Kanizsai Dorottya utca (Székely
Elek utca és a Visonta utca közötti szakasza), Károlyi Sándor út (Székely Elek utca és a Dunakeszi összekötő út
közötti szakasza), Késmárk utca, Külső Váci út (M0 és városhatár közötti szakasza), Közvágóhíd utca (Mogyoród útja és ipartelep kapuja közötti szakasz), Labdarúgó utca (Irányi Dániel utca és Labdarúgó utca 15. szám
közötti szakasza), Lőcsevár utca (Molnár Viktor utca és a Rákospalotai körvasút sor közötti szakasza, Megyeri út
(Megyeri út 53. és Íves út közötti szakasza, valamint a Váci út és a Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca, Mogyoród útja (Régi Fóti út–Közvágóhíd utca közötti szakasz), Molnár Viktor utca (Drégelyvár utca és Lőcsevár
utca közötti szakasza) , Nyírpalota út (Szentmihályi út és Szilas-patak közötti szakasza), Óceánárok utca (M0 és
Megyeri út közötti szakasza), Rákospalotai határút (M0 és Vezseny utca közötti szakasza), Rákospalotai körvasút sor (Lőcsevár utca és a Vezseny utca közötti szakasza), Régi Fóti út (Mogyoród útja és a városhatár közötti
szakasza), Sarjú utca, Szabadföld út, Szántóföld út (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Szentmihályi út
(Rákospalotai határút és M3 közötti szakasza), Székely Elek utca (Károlyi Sándor út és Harsányi Kálmán utca
közötti szakasza) Tímár utca, Váci út (Garam utca és az M0 közötti szakasza), Városkapu utca, Veres Péter út
(Szabadföld út és Sarjú utca közötti szakasza), Vezseny utca, Visonta utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–Fertő utca–Bihari
út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt 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 határoló utakat és tereket,
– a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és
tereket,
– a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget utca által határolt terület, beleértve a határol utakat és tereket,
– Bökényföldi út (Cinkotai út és Zsemlékes utca közötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Horog utca, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis
Károshíd utca, Korponai utca (Liget tér és Liget utca közötti szakasza), Kőbányai út (Vaspálya utca és a Kőbányai út 31. közötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Halom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út,
Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, valamint városhatár és Zsigmond utca közötti szakasza),
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. közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári Duna ág–városhatár által határolt terület, beleértve – a Boráros tér kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Soroksári út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Illatos út–Gubacsi út–Szabadkai út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– M5 bevezető szakasz–Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtó ágai,
– Beöthy utca, Besence utca, Béga utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás köz és Gyáli út közötti
szakasza), Grassalkovich út (Meddőhányó utca és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Hajóállomás utca,
Helyi kikötő út, Hídépítő utca, Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Illatos út, Ipacsfa utca, Köves utca (Szentlőrinci út és Köves út 1. szám közötti szakasza), Közdűlő
utca, Kvassay Jenő út, Laczkovics utca, Rákóczi híd, Meddőhányó utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa
utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza), Szentlőrinci út
(M5 bevezető szakasz és Szentlőrinci út 17. sz. telep bejárata közötti szakasza), Táblás utca (Illatos út és Kiskalmár utca közötti szakasza), Üllői út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza), Zádor utca, Zodony
utca (Meddőhányó utca és ipartelep kapu közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca –Gubacsi hídfő–Soroksári Duna ág–Duna által határolt
terület, beleértve–a Gubacsi hídfő kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc
út - Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna
utca, Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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3. sz. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint
a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az
Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem
rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog
utca által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–
Erzsébet körút –Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház
utca–Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István
tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi
rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út –Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János
utca–Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve–az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a
Gyömrői út, a Lehel utca, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca
és Vecsési út kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza),
Liszt Ferenc utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca
(Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky Gyula utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza), Vas Gereben utca,
Vaslemez utca, Zádor utca.
– Kivéve célforgalommal: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza), Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Jegenyefa sor, Lakatos út (Nefelejcs
utca és Jegenyefa sor közötti szakasza), Liget utca, Nefelejcs utca (Lakatos utca és Csillag utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
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7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart - Árpád fejedelem útja–
Lajos utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a
Bem József utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület,
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút és Kőbányai út 31. közötti szakasza),
Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca (Mohács utca és Aba utca közötti
szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza),
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–
Kis Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László
utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei
út (Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal: Áldomás utca, Bécsi út (Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza), Bründl árok (Csillaghegyi út és Kunigunda útja közötti szakasza), Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza), Bojtár utca (Csillaghegyi út és Huszti út közötti szakasza), Csillaghegyi út, Dinamó utca, Huszti út (Kéve
utca és Kazal utca közötti szakasza), Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kunigunda
útja (Fehéregyházi út és Keled út közötti szakasza), Mozaik utca, Pomázi út, Szőlőkert utca, Törökkő utca, Zaj
utca (Kunigunda útja és Zaj utca 24. közötti szakasza), Záhony utca (Szentendrei út és Jégtörő utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina
út–Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza), Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János út közötti szakasza), Campona utca, Dombóvári út (Budafoki út és a Vízpart utca közti szakasza, Fonó utca, Gyár utca, Háros utca (Nagytétényi út és a 6.
számú főközlekedési út közötti szakasza), Hunyadi János út, Rákóczi híd, Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–
városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly
körút
– Kivéve célforgalommal: Sarjú utca, Szabadföld út, Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca
közötti szakasza),
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–Fertő utca–Bihari
út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt 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 határoló utakat és tereket,
– a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és
tereket,
– a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget utca által határolt terület, beleértve a határol utakat és tereket,
– Bökényföldi út (Cinkotai út és Zsemlékes utca közötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre vezető út
(Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Horog utca, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és
501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis Károshíd
utca, Korponai utca (Kőbányai út–Kolozsvár utca közötti szakasza), Kőbányai út (Vaspálya utca és a Kőbányai út 31. közötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Halom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út,
Pongrác út (Horog utca és Pongrác út 15. szám közötti szakasza), Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti
szakasza, valamint városhatár és Zsigmond utca közötti szakasza), 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. közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári Duna ág–városhatár által határolt terület, beleértve–a Boráros tér kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– a Soroksári út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Illatos út–Gubacsi út–Szabadkai út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– M5 bevezető szakasz–Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtó ágai,
– Beöthy utca, Besence utca, Béga utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás köz és Gyáli út közötti szakasza), Grassalkovich út (Helsinki út és Ócsai út közötti szakasza), Gubacsi út (Könyves Kálmán körút és Máriássy utca közötti szakasza,) Gyáli út (Ecseri út és Illatos út közötti szakasza), Gyömrői út, Hajóállomás utca, Helyi kikötő út, Helsinki út (Grassalkovich út és Meddőhányó utca közötti szakasza), Hídépítő
utca, Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Illatos út, Ipacsfa
utca, Kiskalmár utca, Köves utca (Szentlőrinci út és Köves út 1. szám közötti szakasza), Közdűlő utca, Könyves Kálmán körút (Gyáli út és Rákóczi híd közötti szakasza), Kvassay Jenő út, Laczkovics utca, Rákóczi híd,
Máriássy utca (Soroksári út és Mester utca közötti szakasza), Meddőhányó utca, Mester utca (Könyves Kálmán körút és Máriássy utca közötti szakasza), Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza),
Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza), Szentlőrinci út (M5 bevezető szakasz és
Szentlőrinci út 17. sz. telep bejárata közötti szakasza), Táblás utca (Illatos út és Kiskalmár utca közötti szakasza), Üllői út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza), Zádor utca, Zodony utca (Meddőhányó utca
és ipartelep kapu közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca –Gubacsi hídfő–Soroksári Duna ág–Duna által határolt
terület, beleértve–a Gubacsi hídfő kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc
út–Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna
utca, Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza), Weiss Manfréd
út.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint
a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd utca, az
Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem
rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
– a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog
utca által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–
Erzsébet körút –Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Sóház
utca–Vámház körút–Fővám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Széchenyi István
tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Széchenyi
rakpart.
– Kivéve: a Szent István körút és a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–
Lakatos út –Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János
utca–Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve–az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a
Gyömrői út, a Lehel utca, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca
és Vecsési út kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza),
Liszt Ferenc utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca
(Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti
szakasza), Reviczky Gyula utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza),Vas Gereben utca, Vaslemez utca, Zádor utca.
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
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7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart - Árpád fejedelem útja–
Lajos utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a
Bem József utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna által határolt terület,
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca
(Mohács utca és Aba utca közötti szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza),
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–
Köves út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Kivéve: Béga utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel-Csillagtelep
– Területe: a II. Rákóczi Ferenc út–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca (Szabadság utca–Kis Nyírfa utca közötti szakasza)–Kis Nyírfa utca által határolt terület beleértve a Szabadság utca és Plútó utca (Szabadság utca–
Kis Nyírfa utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–gróf Esterházy János rakpart–Slachta Margit rakpart–Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtóig)–
Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László
utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a gróf Esterházy János rakpart, Slachta Margit rakpart, Újlaki rakpart.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Árpád híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei
út (Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út.
– Kivéve célforgalommal: Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Széll Kálmán tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–
Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina
út–Bocskai út–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza), Bányalég utca, Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János út közötti szakasza), Campona utca, Dombóvári út (Budafoki út és a Vízpart utca közti szakasza, Fonó utca, Gyár utca, Háros utca (Nagytétényi út és a 6.
számú főközlekedési út közötti szakasza),Hunyadi János út, Rákóczi híd, Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza),Vilmos utca (6. számú főközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád-híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–
városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly
körút
– Kivéve célforgalommal: Sarjú utca, Szabadföld út, Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca
közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal:
– a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–Fertő utca–Bihari
út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Ferihegyi repülőtérre vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kis Károshíd utca, Nagytarcsai út, Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, valamint városhatár és Zsigmond utca közötti szakasza), Simongát utca, Szabadföld út (városhatár és a Sarjú utca közötti
szakasza), Tarcsai út (városhatár és Kis Károshíd utca közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári Duna ág–városhatár által határolt terület, beleértve–a Boráros tér kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Kivéve:
– Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– M0 autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
– Kivéve célforgalommal:
– Béga utca, Grassalkovich út (Helsinki út és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Kvassay Jenő út, Könyves Kálmán körút (Gyáli út és Rákóczi híd közötti szakasza), Rákóczi híd, Ócsai út, Könyves Kálmán körút,
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2645

Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve:
– Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
– Kivéve célforgalommal:
– Csepeli gyártelep területe,
– Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca –Gubacsi hídfő–Soroksári Duna ág–Duna által határolt
terület, beleértve–a Gubacsi hídfő kivételével–a határoló utakat és tereket.
– Gyepsor utca, II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), II. Rákóczi Ferenc
út–Betű utca–Magyar utca–Karácsony Sándor utca–Mansfeld Péter utca–Posztógyár utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Csepeli út (a városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna
utca, Lámpás utca, Mag utca, Popieluszko utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza), Weiss Manfréd
út.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
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5. sz. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Egy övezetre érvényes behajtási hozzájárulás éves behajtási díja
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

3,5t–4,5t

4,5t–6t

6t–12t

12t –16t

16t–24t

24t–32t

32t felett

Buda

50400

52920

84672

127008

211680

390600

635040

Kelenvölgy

50400

52920

84672

127008

211680

390600

635040

Pest

50400

52920

84672

127008

211680

390600

635040

Dél-Pest

50400

52920

84672

127008

211680

390600

635040

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

7,5t–8,5t

8,5t–12 t

12t–16t

16t–24t

24t–32t

32t felett

Észak-Buda

50400

74088

95256

158760

317520

529200

Közép-Pest

50400

74088

95256

158760

317520

529200

Pesterzsébet

50400

74088

95256

158760

317520

529200

Csepel-Csillagtelep

50400

74088

95256

158760

317520

529200

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

12t–13t

13t–16t

16t–24t

24t–32t

32t felett

Észak-Buda

50400

84672

127008

211680

390600

Hegyvidék

50400

84672

127008

211680

390600

Dél-Buda

50400

84672

127008

211680

390600

Észak-Pest

50400

84672

127008

211680

390600

Kelet-Pest

50400

84672

127008

211680

390600

Dél-Pest

50400

84672

127008

211680

390600

Csepel

50400

84672

127008

211680

390600

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Kombinált behajtási hozzájárulás éves behajtási díja
Övezet

12t–13t

13t–16t

16t–24t

24t–32t

32t felett

Buda 12 tonnás

100800

169344

254016

423360

781200

Pest 12 tonnás

133056

225792

338688

564480

1041597

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők és nem tartalmazzák az általános forgalmi adót.

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2647

6. sz. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A korlátozott forgalmú övezet jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegű járművek után fizetendő, a jelzőtáblán meghatározott
össztömeghatárt meghaladó megkezdett tonnánkénti éves nettó behajtási díj (forintban)
3,5 tonnás korlátozott
forgalmú övezet

7,5 tonnás korlátozott
forgalmú övezet

1

50516

50516

50516

2

57816

57816

57816

3

65116

65116

65116

4

72416

72416

72416

5

79716

79716

79716

6

87016

87016

87016

7

94316

94316

94316

8

101616

101616

101616

9

108916

108916

108916

10

116216

116216

116216

11

123516

123516

123516

12

130816

130816

130816

13

138116

138116

165856

14

145416

145416

200896

15

155636

152716

235936

16

165856

160016

270976

17

176076

167316

306016

18

186296

202356

341056

19

196516

237396

376096

20

206736

272436

411136

21

216956

307476

446176

22

251996

342516

481216

23

287036

377556

516256

24

322076

412596

551296

25

357116

447636

586336

26

392156

482676

621376

27

427196

517716

656416

28

462236

552756

691456

29

497276

587796

30

532316

622836

31

567356

657876

32

602396

692916

33

637436

727956

34

672476

Megkezdett tonna

35
36
37


707516
742556
777596

12 tonnás korlátozott
forgalmú övezet
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
93/2011. (XII. 30.) 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 Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

5. §
A R. 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.”

1. §
6. §
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
(a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb
költségek kérelmező által megfizetett része;”
2. §
A R. 2. §-a az alábbi, új m) ponttal egészül ki:
„m) regisztrációs költség: a gépjármű adatainak rögzítésével, azonosításával kapcsolatban felmerült
adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része.”

A R. 21. § (3) bekezdése az alábbi új, c) ponttal egészül ki:
„c) 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén
a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.”
7. §
A R. 22. § (2) bekezdése az alábbi új, c) ponttal egészül ki:
„c) 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén
a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.”
8. §
A R. 23. § (2) bekezdése az alábbi új, c) ponttal egészül ki:
„c) 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén
a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.”

3. §
9. §
A R. az alábbi új, 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. §
Jelen rendeletben meghatározott díjak és költségek –
a 44. § kivételével – tartalmazzák az általános forgalmi
adót. A 44. §-ban meghatározott díjak és költségek nem
tartalmazzák az általános forgalmi adót.”

A R. 24. § (2) bekezdése az alábbi új, d) ponttal egészül ki:
„d) 2012. február 1. után regisztrált gépjármű esetén
a regisztrációs költség egyszeri megfizetése.”
10. §

4. §

A R. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű.”

„(5) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási
hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg, il-
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letve felár fizetésére kötelezett a kérelmező az alábbiak
szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, vagy kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 50%,
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 30%,
c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke
10%,
d) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 0 vagy EURO
1 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a
felár mértéke 20%.”
11. §
A R. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás,
a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás valamint a
sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg, illetve felár fizetésére
kötelezett a kérelmező az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 vagy annál nagyobb környezetvédelmi kategóriának megfelel, vagy kizárólag elektromos meghajtású motorral szerelt, akkor a kedvezmény mértéke 30%,
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke
10%,
c) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a felár mértéke
20%.”
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13. §

A R. 42. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a
képviselő nevét és elérhetőségét,
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait,
d) a jármű forgalmi rendszámát, gyártmányának, típusának megnevezését, jármű-kategóriáját, megengedett legnagyobb össztömegét, környezetvédelmi kategóriáját, jármű tárolóhelyét,
e) szükség szerint a jármű forgalmi engedélyében szereplő egyéb adatokat
f) az övezet, vagy övezetek megnevezését,
g) a kért érvényességi időtartamot,
h) a kérelem indokait,
i) a kérelmet alátámasztó szállítási címet, vagy címeket,
j) a költségtérítés befizetésének igazolását.”
14. §
A R. 42. § (2) bekezdése az alábbi, új k) ponttal egészül ki:
„k) a regisztrációs költség befizetésének igazolását.”
15. §
A R. 42. § (4) – (5) bekezdései helyébe az alábbi (4) –
(8) bekezdések lépnek:
„(4) A kérelmet a főpolgármester megvizsgálja, és
amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel és a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmet a beérkezésétől
számított 2 munkanapon belül elbírálja.

12. §
A R. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A lakossági behajtási hozzájárulás, a lakossági
behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás
évét követő év január 31-ig érvényes.
(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti
behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszervezeti
behajtási-várakozási hozzájárulás a hozzájáruláson feltüntetett érvényességi időszakban, de legfeljebb az érvényességi időszak kezdő napját követő 1 évig érvényes.”

(5) A főpolgármester az egy kérelmező részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen
a járműnek közlekednie kell.
(6) A hozzájárulások kiadása amennyiben a kérelem
benyújtása online úton történik, a hiánytalan kérelem
beérkezésétől számított legfeljebb 2 munkanapon belül
megtörténik.
(7) A hozzájárulások kiadása amennyiben a kérelem
benyújtása személyesen, faxon, vagy elektronikus úton
történik, a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított
legfeljebb 4 munkanapon belül megtörténik.
(8) A hozzájárulást a kiadó szerv a behajtási díj maradéktalan megfizetésével egyidejűleg elektronikus úton
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érvényesíti. A hozzájáruláson szereplő adatokról a hozzájárulást kiadó szerv a kérelmező kérésére írásos tájékoztatást ad, mely az ellenőrzés során a jelen rendeletben
meghatározott jogosultságok igazolására nem jogosít.”
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(4) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásért nem kell költségtérítést és regisztrációs költséget fizetni.”
19. §

16. §
A R. 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A R. 42. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A hozzájárulások kiadása, amennyiben a kérelem
benyújtása személyesen, faxon vagy elektronikus úton
történik a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított
a) normál igény esetén legalább 2 munkanapon,
b) sürgősségi igény esetén 6 munkaórán
belül megtörténik.”
17. §
A R. 44. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„47. §
(1) A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő
– amennyiben a hozzájárulás kiadása papír alapon történt – elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást,
a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme
megszűnt, vagy nem arra a célra használják,
c) amely hamis, vagy meghamisították,
d) amellyel bármely más módon visszaéltek.

„44. §
(1) A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa költsége 1600 forint + áfa.
(2) Jelen rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével – kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve
megsemmisült hozzájárulás cseréjének költségtérítése
1000 forint + áfa.
(3) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásért nem kell költségtérítést fizetni.”
18. §
A R. 44. § (2) – (3) bekezdések helyébe az alábbi (2)–
(4) bekezdések lépnek:
„(2) Jelen rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével – kiadásának költségtérítése
a) online igénybejelentés esetén 2000 forint + áfa,
b) egyéb igénybejelentés esetén (személyes, fax,
elektronikus úton)
ba) normál ügyintézés 2000 forint + áfa,
bb) sürgősségi ügyintézés 3000 forint + áfa.
(3) A regisztrációs költség összege
a) online regisztráció esetén 2000 forint + áfa,
b) egyéb esetben (személyes, fax, elektronikus úton)
3000 forint + áfa.

(2) A közterület-felügyelő által elvett és a hozzájárulást kiadó szervnek visszajuttatott hozzájárulást a hozzájárulást kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonástól számított
5 munkanapon belül a hozzájárulást kiadó szerv az érintettet értesíti.
(3) Amennyiben a hozzájárulást kiadó szerv észleli,
hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek egyike
sem áll fenn, köteles a hozzájárulást a jogosult részére az
észleléstől számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.
(4) A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő – amennyiben a hozzájárulás kiadása elektronikus
úton történt – haladéktalanul jelzi a hozzájárulást kiadó
szervnek, amennyiben
a) a hozzájárulást nem az arra jogosult használja,
b) a hozzájárulás használatának jogcíme megszűnt,
vagy nem arra a célra használják,
c) a hozzájárulással bármely más módon visszaéltek.
(5) Az ellenőrzést végző szerv által jelzett hozzájárulást a hozzájárulást kiadó szerv köteles érvényteleníteni
és azt a kiadás évében nem pótolhatja. Az érvénytelenítéstől számított 5 munkanapon belül a hozzájárulást kiadó szerv az érintettet értesíti.
(6) Amennyiben a (5) bekezdés alapján érvénytelenített hozzájárulással kapcsolatban a hozzájárulást kiadó
szerv észleli, hogy az ellenőrzést végző szerv az (4) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás jogtalanságának jelzésénél tévedett, és egyébként az (4) bekezdésben szabályozott más érvénytelenítési ok nem áll
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fenn, akkor köteles a jogosult részére az észleléstől számított 5 munkanapon belül újra érvényesíteni.”
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

20. §
A költségtérítés fogalmát pontosítja.
A R. 50. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A 2. §-hoz
„50. §
2014. január 1-től az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járművek részére gazdálkodói behajtási hozzájárulás, áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, közhasznú áruszállítási
behajtási-várakozási hozzájárulás, szervizszolgáltatási
behajtási-várakozási hozzájárulás, eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás nem adható ki.”
21. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 16. és 18.
§-ai 2012. február 1-jén lépnek hatályba.
(3) A rendelet 11. §-a 2016. január 1-jén lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A regisztrációs költség fogalmát határozza meg, amelyet 2012. január 1. után kell megfizetni.
A 3. §-hoz
A teherforgalom közlekedésével kapcsolatos új rendeletben meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, míg a parkolással kapcsolatos rendeletben meghatározott díjak ezt tartalmazzák. Tekintettel
arra, hogy a két rendelet összhangjára van szükség, ezért
szükséges annak pontosítása, hogy a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulásokkal kapcsolatos – és a
teherforgalmi korlátozással kapcsolatos rendelettel megegyező – díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi
adót, míg a többi díj tartalmazza.
A 4. §-hoz
A KRESZ módosítása kapcsán szükséges annak pontosítása, hogy a figyelmeztető jelzéssel felszerelt járművek mely csoportjának nem szükséges hozzájárulás a
védett övezetbe való behajtáshoz és az ott történő várakozáshoz.

INDOKOLÁS

Az 5.–9. §-okhoz

Általános indokolás

A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti
behajtási-várakozási hozzájárulás és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kérelmezése esetén 2012.
január 1. után regisztrációs költséget is kell fizetni az új
gépjárművek után.

A Fővárosi Közgyűlés 2007 decemberében elfogadta Budapest Teherforgalmi Stratégiáját, és megalkotta
a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2007.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét, amely 2008. január 1-jén
lépett hatályba.
Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján megtörtént
a rendelet felülvizsgálata, azonban az online hozzájárulás kiadás, valamint a díjfizetési- és kedvezményrendszer
módosítása új rendelet megalkotását teszi szükségessé.
Tekintettel arra, hogy a teherforgalom közlekedésével
kapcsolatos rendeletben meghatározott hozzájárulásokat
és a parkolással kapcsolatos rendeletben meghatározott
egyes hozzájárulásokat ugyanazon szerv adja ki, ezért az
ezen hozzájárulásokkal kapcsolatos eljárási szabályokat,
díjakat és kedvezményeket össze kell hangolni.

A 10.–11. §-okhoz
Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a
közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás és a
sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő várakozási díj kedvezményeit és felárait tartalmazza. A 10. § 2012. január 1-jén lép hatályba, míg az
alacsonyabb kedvezményeket biztosító 11. § 2016. január 1-jén váltaná fel a R. 25. § (2) belezdését.
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A 12. §-hoz

A 18. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó sportszervezeti
behajtási-várakozási hozzájárulás érvényességi időtartamát célszerű a többi, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulással megegyezővé tenni, azaz nem a kiadás évét követő év január 31-ig legyen érvényes, hanem
a hozzájáruláson feltüntetett időszakban, de legfeljebb az
érvényességi időszak kezdő napját követő 1 évig.

A 2012-ben bevezetésre kerülő új Teherforgalmi rendeletben foglalt 2012. februári díj és kedvezményrendszerhez kapcsolódó változásokhoz igazodóan szükséges
módosítani a Parkolási rendeletben is a kapcsolódó díjak megjelölését. A rendelkezés 2012. február 1-jén lép
hatályba.
A 19. §-hoz

A 13.–16. §-okhoz
A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulásokhoz kapcsolódó kérelmek kötelező elemeit és ezen hozzájárulások kiadásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza, figyelembe véve, hogy a 2012. január 1-től csak
ezen hozzájárulások csak elektronikusak lesznek.
A 2012-ben bevezetésre kerülő új Teherforgalmi rendeletben foglalt 2012. februári díj és kedvezményrendszerhez kapcsolódó változásokhoz igazodóan szükséges módosítani a Parkolási rendeletben is a kapcsolódó
fogalmak megjelölését. A rendelkezések 2012. február
1-jén lépnek hatályba.

A várakozási övezetek várakozási rendjének, valamint
a védett övezetek forgalmi és várakozási rendjének ellenőrzését végző egyik szerv a közterület-felügyelet. A közterület-felügyelő intézkedése esetén más tevékenységeket kell végezni, ha a hozzájárulás kiadása papír alapon
vagy ha elektronikus úton történt.
A 20. §-hoz
A 2014. január 1-től az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriának megfelelő járműk hozzájárulás
kiadásának korlátozását tartalmazza.
A 21. §-hoz

A 17. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások költségtérítését és regisztrációs költséget tartalmazza, összhangban a teherforgalom közlekedésével kapcsolatos rendeletben szabályozott, szintén a főpolgármester
hatáskörébe tartozó hozzájárulások díjával.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
94/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő hatálybalépéséről
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 jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel
a következőket rendeli el:
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az időközben felmerült technikai okok miatt vált
szükségessé a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X.
12.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépési idejének 2012. január 1-jéről 2012. március 1-jére történő megváltoztatása, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakra is.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv.
Kgy. rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

Részletes indokolás
1. §

2. §
E rendelet 2011. december 31. napján lép hatályba, és
2012. március 2. napján hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az időközben felmerült technikai okok miatt vált szükségessé a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X.12.)
Főv. Kgy. rendelet hatálybalépési idejének 2012. január 1-jéről 2012. március 1-jére történő megváltoztatása.
Ez – a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet 112. § (2) bekezdésben foglalt előírásnak
megfelelően – az eredeti hatálybalépéstől eltérő időpontú
hatálybalépésről való rendelkezéssel történik.
2. §



A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
95/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, valamint 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 módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 63/A. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. § (2) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat is, 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:
Vagyonr.) 3. számú melléklet 6. pontjának hetedik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, közcélra hasznosított közterületen kívüli parkolók, valamint 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 34-35. §-aiban
meghatározott őrzött, fizető P+R várakozóhelyek tekintetében, továbbá annak 1. számú melléklete „Időtartam
korlátozás nélküli területek” cím XIII. kerületi felsorolás 4. francia bekezdésében foglalt terület vonatkozásában),”
(2) A Vagyonr. 3. számú mellékletének 10. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„10. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r)
és z/2) pontjából adódó feladatok, valamint 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 18. §-ában
és 21-23. §-aiban foglalt feladatok ellátásában való közreműködés tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

(3) A Vagyonr. 3. számú mellékletének 11. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„11. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött szerződésben meghatározott ingatlanokon
felszín alatti és felszíni parkolók üzemeltetése, őrzése,
karbantartása, a parkolókat érintő beruházás, felújítás
lebonyolítása, valamint a szerződésben meghatározott
ingatlanokon felszín alatti és felszíni parkolók létesítésére vonatkozó beruházás (beleértve minden esetben az
ezekhez kapcsolódó térrendezést is) lebonyolítása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
(4) A Vagyonr. 3. számú mellékletének 12/A. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„12/A. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdés, és a 63/A. § g) pontja,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
33. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építkezések és az
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII.
15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az
ott meghatározott közútkezelői feladatok tekintetében: a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
(5) A Vagyonr. 3. számú mellékletének 14. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„14. A Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1)
bekezdése alapján a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
(6) A Vagyonr. 3. számú mellékletének 26. pontja az
alábbiak szerint módosul:
„26. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § g) pontja alapján Budapest közigazgatási területén a fővárosi tömegközlekedés-üzemeltetési feladatok tekintetében: a BKV Zrt.”

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(7) A Vagyonr. 3. számú melléklete kiegészül az alábbi új 31. ponttal:
„31. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ának (1) bekezdésében, valamint 63/A. § g)
pontjában meghatározott feladat- és hatáskörök körében
és ahhoz kapcsolódóan, a Fővárosi Önkormányzat és a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött szerződésben meghatározott közlekedésszervezési feladatok ellátása (ezen
belül: Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési
Terve megvalósításával kapcsolatos szakmai előkészítő
és koordinációs feladatok; közlekedésfejlesztési projektek előkészítése, együttműködés az érintett szervezetekkel, közlekedésszervezési előkészítő feladatok), valamint
a fővárosi és európai uniós forrásból megvalósított közlekedésfejlesztési projektekhez kapcsolódó feladatok ellátása tekintetében: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”
2. §
(1) 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 (a továbbiakban: Közútr.) 2. § 33.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg
kiegészül az alábbi új 34. ponttal:
(2. § A rendelet alkalmazásában)
„33. közút Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró kezelője (Eljáró kezelő): a Fővárosi Önkormányzat által
a helyi közutak működtetése céljából alapított és egyes
közútkezelői (forgalomtechnikai kezelői) feladatainak ellátásával – a Kkt. 9/B. § (2) bekezdése és 33. § c) pontja
szerint – megbízott, a Fővárosi Önkormányzat nevében
eljáró BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
34. üzemeltető: e rendelet hatálya alá tartozó helyi
közutak üzemeltetésére, fenntartására, felújítására, ellenőrzésére, vizsgálatára az Eljáró kezelővel szerződést
kötő BKK Közút Zrt.”
(2) A Közútr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó helyi közutakkal kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés (mint Közútkezelő) látja el az alábbi közútkezelői feladatokat:
a) a közutak útkategóriába sorolása,
b) külön jogszabály alapján a beruházási, felújítási
okiratok jóváhagyása,
c) a fő- és tömegközlekedési útvonalak kijelölése.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó helyi közutakkal
kapcsolatos, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
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egyéb közútkezelői feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint
Eljáró kezelő) e rendelet szerinti feladatait a jogszabályok és az alapító Fővárosi Önkormányzat alapítói döntése, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint látja el, melynek során köteles
a közbeszerzésekről szóló jogszabályokban foglaltakat is
érvényesíteni.
(3) Az Eljáró kezelő látja el – az (1) bekezdésben meghatározott feladatok kivételével – a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban a Közútkezelő részére előírt
feladatokat, így különösen az alábbiakat:
a) nyilvántartás vezetése,
b) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva a
közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételéhez való hozzájárulás feltételeinek meghatározása és a hozzájárulás kiadása,
c) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva a
közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
való hozzájárulás feltételeinek meghatározása
és a hozzájárulás kiadása,
d) fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítása,
e) gondoskodás az üzemeltetési feladatok ellátásáról
(üzemeltetés, fenntartás, ellenőrzés és vizsgálat),
f) a forgalmi rend kialakítása, működtetése és felülvizsgálata, valamint a forgalomtechnikai létesítmények kezelése.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak
kezelésével kapcsolatos feladatokat és azok ellátásának
részletes feltételeit a Fővárosi Önkormányzat az Eljáró kezelővel kötött szerződésben, illetve az Eljáró kezelő üzleti tervében határozza meg, figyelemmel az Európai
Unió közösségi előírásainak a tiltott támogatásra vonatkozó szabályaira is.”
(3) A Közútr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Budapesten a helyi közúthálózat forgalmi rendjét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a közút tulajdonosának személyétől függetlenül (tekintettel az
Ötv. 63/A. § g) pontjában foglaltakra) a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján e feladat ellátásával
megbízott Eljáró kezelő alakítja ki, gondoskodik annak
üzemeltetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről. Az Eljáró kezelő ennek érdekében elemzi a közlekedési folyamatokat, meghatározza a forgalmi rend érdekében szükséges beavatkozásokat, továbbá elhelyezi, üzemelteti és
fenntartja a forgalomtechnikai létesítményeket.”
(4) A Közútr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Fővárosi Közgyűlés – a vonatkozó jogszabály
alapján és a településrendezési tervben foglaltak figye-

2656

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

lembevételével – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közutakat útkategóriákba sorolja, illetve – a R.
alapján és az Eljáró kezelő javaslatát figyelembe véve
– meghatározza, hogy az általa útkategóriákba sorolt
egyes közutak milyen közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozzanak.”
(5) A Közútr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az Eljáró kezelő nyilvántartást vezet
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő
közutakról (ezen belül külön a hidakról, felülés aluljárókról, az egyéb műtárgyakról és a tartozékokról),
b) az általa megtett intézkedésekről (kiadott közútkezelői hozzájárulások és más nyilatkozatok,
helyszíni szemlével összekötött vagy helyben
megadott vélemények stb.),
c) az üzemeltetésében lévő közutakkal kapcsolatos
kártérítési ügyekről és a jótállási és szavatossági követelésekről.”
(6) A Közútr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva az Eljáró kezelő adja ki – e rendeletben foglaltaknak
megfelelően – a külön jogszabályokban előírtak szerinti közútkezelői hozzájárulást, nyilatkozatot, engedélyt (a
továbbiakban együtt: közútkezelői hozzájárulás), a kiadott közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a hozzájárulás – e rendelet 8-26. §-aiban foglaltak alapján meghatározott – feltételeit, valamint a külön jogszabály alapján
fizetendő díj összegét is.
(2) Jogszabályban meghatározott esetekben a közlekedési hatósághoz lehet fordulni a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt, vagy az abban megállapított feltételekkel szemben, vagy ha a közútkezelő a hozzájárulás
megadásáról vagy megtagadásáról – külön jogszabályban meghatározott határidőn belül – nem nyilatkozik.”
(7) A Közútr. 8. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelmezőnek a közútkezelői hozzájárulás iránti
kérelmét a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tartalommal és mellékletekkel az Eljáró kezelőnél kell benyújtania. Az Eljáró kezelő az előírt mellékletek vagy azok
közül egyesek csatolásától eltekinthet, illetve – szükség
szerint – egyéb dokumentáció becsatolását, vagy adat
közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység) formájától, módjától, időtartamától és mértékétől függően, illetőleg kapu vagy telekbejáró esetében.
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(3) A jogszabályban megengedett össztömeget, tengelyterhelést, illetve méretet meghaladó jármű, valamint
a lánctalpas jármű közlekedésének az engedélyezésére, és az ilyen jármű útvonalának a kijelölésére irányuló kérelmet, a közúti jelzéssel megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó jármű közlekedésének az engedélyezésére és az ilyen jármű útvonalának a kijelölésére
irányuló kérelmet az Eljáró kezelőhöz kell benyújtani. A
Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva az Eljáró kezelő adja ki – e rendeletben foglaltaknak megfelelően – az
engedélyt (mely tartalmazza a külön jogszabály alapján
fizetendő díj összegét is).
(4) A közúton közlekedő járművek össztömegét, tengelyterhelését, illetve méreteit az Eljáró kezelő jogosult
és köteles ellenőrizni, vagy az üzemeltetővel ellenőriztetni (ellenőrző mérésekkel). Ha a túlsúlyos, tengelytúlsúlyos, túlméretes vagy lánctalpas jármű a jogszabályban
előírt hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban meghatározott feltételektől eltérően közlekedik, az Eljáró kezelő megteszi a külön jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket.”
(8) A Közútr. 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következő mondat lép:”…Ilyen munkák 5 év
letelte előtti megkezdéséhez való hozzájárulás kiadására csak kivételesen indokolt esetben, közérdekből kerülhet sor.”
(9) A Közútr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a
kérelmező a kérelemhez csatolja:
a) az engedélyezési tervet, vagy – ha engedélyezési terv nem készül – a kivitelezési tervet,
b) a forgalomtechnikai tervet,
c) burkolatbontási tilalom esetén – az ennek feloldása érdekében szükséges felmentéshez – a 9. §
(2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.
(2) A terveket elektronikus formátumban (pdf, dwg
vagy nem módosítható egyéb fájl kiterjesztésekben) is be
kell nyújtani.”
(10) A Közútr. 11. § (1) bekezdésének bevezető részében „a Közútkezelőtől” szövegrész hatályát veszti.
(11) A Közútr. 11. § (4)–(11) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a
közút nem közlekedési célú – külön jogszabályban meghatározott – rendkívüli igénybevétele esetén. A munka
megkezdését azonban a közút ilyen igénybevevője is kö-

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

teles bejelenteni – a 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – az Eljáró kezelőnek.
(5) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet – a
jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő tartalommal és mellékletekkel – az erre rendszeresített, e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az Eljáró kezelőnek, és csatolni kell hozzá
a) a kivitelezési tervet, valamint a forgalomtechnikai tervet, illetve a hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá annak (10. § (2)
bekezdésben előírtaknak megfelelő) elektronikus változatát,
b) az (1) bekezdés c)-f) pontjaiban említett munkák
esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
c) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a kivitelezési tervet minden érintett közmű
és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
d) a munkával érintett közműcégeknek (így különösen a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek, a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.-nek, az ELMŰ Hálózati Kft.-nek, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.nek, a dísz- és közvilágítási hálózatok és berendezések tekintetében a BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft.-nek, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nek, valamint a jelzőlámpák alépítményei tekintetében az üzemeltetőnek, továbbá a
területen levő távközlési hálózat tekintetében a
hálózatot üzemeltető szervezetnek) a kivitelezési tervre rávezetett, aláírt és pecséttel ellátott
nyilatkozatát arról, hogy a tervben foglaltakra
vonatkozóan észrevételük nincs,
e) a vasúti pálya, illetve közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozatát,
f) a közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének
nyilatkozatát,
g) a részletes építési ütemtervet,
h) a közút igénybevételéhez szükséges díjfizetési
adatlapot,
i) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák során elkerülhetetlenül
károsodó zöldterület helyreállítása érdekében
teendő intézkedések ismertetését, továbbá
j) abban az esetben, ha az Eljáró kezelő kéri az
üzemeltető véleményét.
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában említett helyszínrajzon megjelölt – igénybe venni kívánt – területen kívül további terület a munkavégzéshez csak külön közútkezelői
hozzájárulás alapján vehető igénybe.
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(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó közút állagának
védelme, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közútkezelői hozzájárulásban – külön jogszabály
alapján – előírható, hogy
a) a közúton (illetve annak igénybevételével) munka csak az üzemeltető képviselőjének személyes
jelenlétében (szakfelügyelet) végezhető;
b) a közút igénybevétele miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag az Eljáró
kezelő vagy az üzemeltető végezheti;
c) a burkolat – részben vagy egészben történő –
helyreállítása vonatkozásában az Eljáró kezelő
előírhatja, hogy azt kizárólag az üzemeltető végezheti.
(8) A szakfelügyeletért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, illetve a burkolat helyreállításáért az Eljáró kezelő, illetve az üzemeltető a ténylegesen felmerült,
szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és
közvetlen irányítás költségeit) számolhatja el. A költséget
az igénybevevő számla alapján 15 napon belül köteles az
Eljáró kezelő, illetve az üzemeltető részére megtéríteni.
(9) A közútkezelői hozzájárulásában előírható, hogy a
munkakezdési hozzájárulás jogosítottja köteles a munkavégzés helyszínén kihelyezett táblán a munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékoztatást adni.
(10) Az Eljáró kezelő indokolt esetben (a forgalom jelentős zavarása, elterelése vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok stb.) a munkák végzésének a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételeit az eredeti kezdési
időpontig kiadott új munkakezdési hozzájárulással megváltoztathatja.
(11) A munkakezdési hozzájárulás jogosítottja a munkakezdési hozzájárulás egy példányát köteles az üzemeltető részére is megküldeni.”
(12) A Közútr. 13. § (1) és (3) bekezdései helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén az igénybevevő a munkálatok megkezdését,
annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával a munkakezdés időpontját megelőzően lehetőleg 12 órán belül – elektronikus úton – köteles bejelenteni az Eljáró kezelőnek. A
bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje
alatt a helyszínen kell tartani.”
„(3) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat helyreállítását is beleértve) 72 órán belül nem fejezhető be,
az igénybevevő köteles a munka folytatásához közútkezelői hozzájárulását kérni, és a munkát a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek figyelembe vételével kell elvégeznie.”

2658

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(13) A Közútr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának
a munka megkezdése előtt az üzemeltetőtől át kell vennie
a munkaterületet, és erről jegyzőkönyvet kell készítenie.
(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodnia kell arról, hogy a munkaterületen a vonatkozó jogszabályokat,
valamint a szabványokat, az útügyi műszaki előírásokat
és irányelveket, továbbá a közútkezelői hozzájárulásban
előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen kell tartani.”
(14) A Közútr. 16. § (1)-(3), (5) és (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ideiglenes forgalmi rend kialakítása érdekében a
munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles közútkezelői hozzájárulást kérni, valamint a FŐVINFORM-ot az
ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3 munkanappal – az életbeléptetés szándékozott
időpontjának a megjelölésével – a tervezett ideiglenes
forgalmi rendről értesíteni.
(2) A közútkezelői hozzájárulásban az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása során előírható,
hogy az ideiglenes forgalmi rend tényleges bevezetését
helyszíni bejárásnak kell megelőznie.
(3) Jelzőlámpás csomópont esetén az üzemeltetőtől lekapcsolási engedélyt kell kérni.”
„(5) Az ideiglenes forgalmi rend érdekében újonnan
elhelyezett forgalomirányító jelzőlámpákat, valamint
közúti jelzőtáblákat – azok jelzéseinek életbeléptetéséig
– át nem látszó anyaggal teljesen le kell takarni. Hasonló módon le kell takarni, vagy le kell szerelni az ideiglenes forgalmi rend időtartamára azokat a jelzőlámpákat,
valamint a közúti jelzőtáblákat, amelyeknek a jelzései az
ideiglenes forgalmi rend időszakában nem érvényesek.
A jelzőlámpák programmódosítását csak a közútkezelői
hozzájárulásban megjelölt szervezet végezheti el.”
„(10) Az ideiglenes forgalmi rend a munkavégzés folyamán csak a közútkezelői hozzájárulás módosításával
változtatható meg. A hozzájárulás jogosultja köteles az
ideiglenes forgalmi rendet megváltoztatni, ha azt a közútkezelői hozzájárulás előírja.”
(15) A Közútr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munka folyamatos végzésének feltételei akkor
biztosítottak, ha:
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a) az előírt engedélyek és hozzájárulások megvannak,
b) a munka gyors ütemű végrehajtásához szükséges anyag, munkaerő és fuvareszköz rendelkezésre áll,
c) a munka befejezését követően az útburkolat végleges helyreállításának feltételei fennállnak.
A fenti feltételek teljesülését a munkakezdési hozzájárulás jogosultja az üzemeltető felhívására igazolni köteles.”
(16) A Közútr. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Lakott területen este 22 órától reggel 6 óráig –
az üzemzavar elhárítását és a váratlanul felmerült, vagy
közérdekből el nem halasztható munkákat, valamint a
közútkezelői hozzájárulásban előírt többműszakos munkavégzést kivéve – nem szabad a külön jogszabályban
meghatározott zajszintet meghaladó mértékű zajjal járó
építési, javítási vagy más bontási, illetve rakodási munkálatokat végezni.”
(17) A Közútr. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felbontott burkolat olyan – jó állapotú – idomköveit, amelyeket nem építenek vissza, megtisztítva az Eljáró kezelő által megjelölt helyre kell szállítani, és ott
idomba rakva kell – dokumentálva – átadni.”
(18) A Közútr. 22. § (2)–(3) és (5)–(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A bontási helyet véglegesen csak az eredeti, illetve a közútkezelői hozzájárulásban előírt magasabb értékű, vagy nagyobb teherbírású burkolat-nemmel szabad
helyreállítani.
(3) A helyreállítási (földvisszatöltési) munkák során a
közútkezelői hozzájárulásban a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának terhére talajmechanikai, vagy egyéb ellenőrző vizsgálatok rendelhetők el.”
„(5) A helyreállítást a közútkezelői hozzájárulásban
előírtak szerint, szakszerűen, a vonatkozó szabványok és
útügyi műszaki előírások szerint kell végrehajtani, és azt
– ideértve annak minősítését is – az üzemeltető részére
műszaki átadás-átvételi eljárás keretében bizonylatolni
kell.
(6) A hozzájárulás jogosultja köteles az igénybevett
munkaterületet az építkezés befejezése után, de a forgalom részére történő átadást megelőzően, műszaki átadás-átvételi eljárás során az üzemeltetőnek visszaadni. Ennek keretében át kell adnia az üzemeltető részére a
munkakezdési hozzájárulásban a munkavégzés (földvisz-
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szatöltés, burkolat-helyreállítás) minőségére vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott vizsgálatok bizonylatait (ideértve a jótállási és szavatossági
jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is), valamint a közútkezelői hozzájárulás előírásainak megfelelően – elektronikus úton – a helyreállított burkolat geodéziai bemérésére vonatkozó adatokat (geodéziai adatok,
a kivitelezés adatai: kezdés, befejezés, a helyreállított
burkolatszerkezet) is. Az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Építési engedéllyel megvalósított új létesítmények csak a forgalombahelyezési engedély birtokában adhatók át a forgalomnak.
(7) Az üzemeltető köteles az elkészült létesítmény, illetve a véglegesen helyreállított burkolat meghibásodásának észlelése esetén – a vonatkozó jótállási, szavatossági kötelezettségek alapján – kezdeményezni az Eljáró
kezelő intézkedését.”
(19) A Közútr. 23. § (2) bekezdése, (5) bekezdése, (8)
bekezdés b) pontja és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A felbontott úttest, járda, gyalogút, kerékpárút,
gyalog- és kerékpárút burkolata helyreállításának szerkezetét, valamint a kivitelezés módját a közútkezelői hozzájárulás határozza meg. A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és a hatályos
útügyi műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.”
„(5) A felbontott járda, gyalogút, kerékpárút, gyalogés kerékpárút alapját földnedves betonból, vagy hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alaprétegből kell kialakítani úgy, hogy annak minősége és vastagsága az eredetivel
megegyező legyen, de legalább a vonatkozó útügyi műszaki előírás feltételeit kielégítse. Az alapréteg alá minden esetben min. 15 cm vastag, Trγ = 95%-os tömörségű
homokos kavics ágyazatot kell beépíteni. Egyéb burkolatalapot a közútkezelő hozzájárulás – egyedi elbírálással – előírhat. A betonalap együttdolgozása érdekében a
meglévő betonalap csatlakozó felületét érdesre kell kialakítani. C 12 szilárdsági osztályú beton alkalmazásakor az alapréteg folytonosságát 2 m-ként kereszthézagolással meg kell szakítani.”
(8) …
„b) ha 5 m, vagy annál szélesebb járdát bontanak fel,
a járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétől függetlenül – a szükséges alépítményi munkák elvégzésével,
az eredeti járdaburkolattal megegyező anyaggal és műszaki paraméterekkel – a járdán felbontott munkaárok
távolabbi szélétől a járda széléig összefüggő felülettel
szakszerűen helyre kell állítani. A közútkezelői hozzájárulás – egyedi elbírálással – határozza meg, hogy a fenti egybefüggő kopórétegű helyreállítás a falsíkig, vagy a
járda kiemelt szegélyéig történjen.”
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„(15) Ha a meglévő útburkolat területének
a) több mint 70%-át felbontják, a közútkezelői hozzájárulás előírhatja az útszerkezet teljes szélességben történő újraépítését;
b) több mint 50%-át felbontják, a közútkezelői
hozzájárulás előírhatja a kopóréteg teljes szélességben történő újraépítését.”
(20) A Közútr. 24. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A hozzájárulás jogosultjának a forgalmi rend
végleges helyreállításáról az Eljáró kezelőt, az üzemeltetőt és a FŐVINFORM-ot (3 munkanappal a helyreállítás
befejezése előtt) értesítenie kell. A munkakezdési hozzájárulás előírhatja, hogy a forgalmi rend végleges helyreállítását helyszíni bejárásnak kell megelőznie.
(3) A (2) bekezdésben említett helyszíni bejárás megtartása esetén az útburkolatbontással érintett útszakasz,
műtárgy illetve terület a végleges helyreállítást követően
közútkezelői hozzájárulással adható át a forgalomnak.
A közútkezelői hozzájárulás megadásánál érvényesíteni kell a munkakezdési/forgalomtechnikai hozzájárulásban foglaltakat.”
(21) A Közútr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Az üzemeltető az engedélyezett és a folyamatban lévő összes munkáról – beleértve a rendkívüli igénybevétel bejelentéseket is – nyilvántartást vezet. A
munkákat az üzemeltető rendszeresen – indokolt esetben
Budapest Főváros Közterület-felügyelete és a rendőrség
bevonásával – ellenőrzi.
(2) Az üzemeltető köteles az ellenőrzés során tapasztalt hibák megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
(3) Az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében –
a munkakezdési hozzájárulás jogosítottjának – az építési
engedélyt, a közútkezelői hozzájárulást, a munkakezdési
hozzájárulást, a tervdokumentációt, a munkára vonatkozó ütemtervet, valamint az ideiglenes forgalomszabályozási tervet a munka helyszínén kell tartania.
(4) Az üzemeltetőnek a közútkezelői hozzájárulás nélküli – rendkívüli igénybevétel esetén bejelentés nélküli –,
valamint a hozzájárulástól eltérően végzett munkákról,
hibákról, illetve hiányosságokról az Eljáró kezelőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.”
(22) A Közútr. 26. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem
tartja be a munkakezdési hozzájárulásban előírt, illet-
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ve a rendkívüli igénybevételre meghatározott határidőt,
a szükséges útburkolat-helyreállítási munkát (az útburkolati jeleket is beleértve), az Eljáró kezelő – a munkakezdési hozzájárulás jogosultja, illetve az ideiglenes
igénybevétel bejelentője terhére (költségére) – az üzemeltetővel (a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembevételével) elvégeztetheti.
(3) A munkák befejezése után, a közúton maradt anyagokat, az ideiglenes forgalmi rendhez kapcsolódó közúti jelzéseket az Eljáró kezelő – a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának, illetve a rendkívüli igénybevétel
bejelentőjének terhére (költségére) – az üzemeltetővel (a
vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembevételével)
elszállíttathatja.”
(23) A Közútr. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A Közútkezelő – a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően – az Eljáró kezelő útján gondoskodik arról, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak a biztonságos közlekedésre alkalmasak, közvetlen környezetük esztétikus és kulturált legyen. Ennek
megfelelően az Eljáró kezelő a szükséges közútfelújítási,
-fejlesztési munkák megvalósítása érdekében:
a) fejlesztési munka esetén – külön jogszabály
alapján – beszerzi az építési és a használatbavételi engedélyeket;
b) a jóváhagyott munka megvalósítása érdekében
– külön jogszabály alapján – a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes vállalkozóval
szerződést köt;
c) a kivitelezést a munkakezdési hozzájárulásban
foglaltak szerint elvégezteti;
d) a megvalósult létesítményt műszaki átadás-átvételi eljáráson átveszi kezelésre és átadja üzemeltetésre az üzemeltető részére;
e) gondoskodik az egy év múlva esedékes utóvizsgálat elvégzéséről, valamint a jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről.
(2) Az Eljáró kezelő – külön jogszabály alapján – az
útcsatlakozás felújítására, vagy megszüntetésére hívhatja fel az e rendelet hatálya alá tartozó közúthoz csatlakozó út, járműforgalmat szolgáló létesítmény, illetve
ingatlan tulajdonosát (kezelőjét), ha az útcsatlakozás
balesetveszélyessé válik, vagy az útcsatlakozás állapota
ezt egyébként indokolja. Ha a tulajdonos (kezelő) a felhívásnak nem tesz eleget, az Eljáró kezelő a közlekedési
hatóság intézkedését kérheti. Az Eljáró kezelő – ha a közlekedési hatóság erre feljogosítja – a szükséges munkálatokat a tulajdonos (pótdíjjal megemelt) költségére elvégzi vagy elvégezteti.”
(24) A Közútr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„28. § A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő,
illetve a kerületi önkormányzatok tulajdonában, de tömegközlekedés által igénybe vett utak (Ötv. 63/A. § g)
pontja) üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatokat az üzemeltető látja el az Eljáró kezelővel kötött szerződés feltételei szerint. A Fővárosi Önkormányzat a rendelkezésére álló források alapján évente meghatározza a felújítás és az üzemeltetés adott évre vonatkozó
szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat, amelyeket az Eljáró kezelő köteles az
üzemeltetővel kötött szerződésben érvényesíteni.”
(25) A Közútr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) Az Eljáró kezelő folyamatosan köteles gondoskodni az általa kezelt közutaknak a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról. Ennek érdekében
– ha jogszabály másként nem rendelkezik – gondoskodnia kell:
a) a közúti forgalom biztonságát veszélyeztető
helyzetek kialakulásának a megelőzéséről, illetve az ilyen kialakult helyzetek haladéktalan
megszüntetéséről,
b) a forgalomban résztvevőket veszélyeztető útrongálódások haladéktalan kijavításáról, az úton
keletkezett akadályok eltávolításáról, a már kialakult egyéb veszélyhelyzetek haladéktalan
megszüntetéséről,
c) a közúti jelzések, forgalomtechnikai létesítmények üzemeltetéséről,
d) a közúti jelzések felismerhetőségének és észlelhetőségének, a forgalomirányító fényjelzőkészülék üzemképességének a fenntartásáról, valamint gondoskodik a vízelvezető rendszer, az
úttartozékok, a közúti jelzések, útburkolati jelek
tisztántartásáról,
e) a hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti elemei
épségének a fenntartásáról.
(2) Ameddig az (1) bekezdés b) pontjában említett útrongálódás kijavítása, akadály eltávolítása, veszélyhelyzet megszüntetése nem történik meg, a közutat, az útszakaszt, illetve az érintett területet a forgalom elől el kell
zárni, és szükség esetén el is kell korlátozni; erről a közlekedés résztvevőit tájékoztatni kell. A kijavításnak, az
akadály eltávolításának, a veszélyhelyzet megszüntetésének, továbbá a terület elzárásának és elkorlátozásának a
költségei azt terhelik, aki az útrongálódást, az akadályt,
illetve a veszélyhelyzetet okozta.
(3) Az Eljáró kezelő felelős az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott üzemeltetői kötelezettségének megszegésével okozott kárért.
(4) Az Eljáró kezelő köteles gondoskodni arról is,
hogy a közút a folyamatos forgalomra alkalmas, továb-
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bá a közút közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.”
(26) A Közútr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eljáró kezelő köteles az általa kezelt közutak,
területek, forgalomtechnikai létesítmények használati értékének és állagának megóvása, valamint a közúti jármű- és gyalogosforgalom biztonságos és kulturált lebonyolítása érdekében az azokon szükséges fenntartási
munkákat elvégezni vagy elvégeztetni.”
(27) A Közútr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az Eljáró kezelőnek – a közutak, közúti műtárgyak és tartozékok biztonságos közlekedésre alkalmas
állapotban való tartása, a kialakított forgalmi rend fenntartása, valamint a közutak rongálódásából vagy egyéb
okból származó veszély jelzése és elhárítása érdekében –
ismernie kell a közutak és környezetük
a) állapotát,
b) forgalmát,
c) környezetvédelmi helyzetét,
d) a forgalomtechnikai létesítményeknek és azok
jelzéseinek meglétét és állapotát,
e) a forgalombiztonságot befolyásoló üzemeltetési
hiányosságokat,
f) rongálódását,
g) burkolatbontással járó vagy egyéb igénybevételét, valamint
h) a közutakon levő nem kiemelt zöldterületek állapotát.
(2) Az Eljáró kezelő az (1) bekezdésben meghatározott
ismeretek megszerzése érdekében köteles útellenőri szolgálat működtetéséről gondoskodni.”
(28) A Közútr. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek
megszegéséből eredő károkért a károkozó a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítés általános szabályaira vonatkozó rendelkezései és a közúti közlekedési törvény rendelkezései szerint felelős.
(2) A közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapota, vagy forgalomtechnikai hiba miatt keletkezett kár
esetén a károsultnak a kárigényét az Eljáró kezelőnél kell
– haladéktalanul – bejelentenie.
(3) Az Eljáró kezelő köteles a kárigény-bejelentéseket
körültekintően kivizsgálni, és a kárigény bejelentés beérkezésének a napjától számított 30 napon belül a kárigény
bejelentőjét írásban értesíteni a felelősség elismeréséről,
vagy kárigény elutasításáról.

2661

(4) Ha az Eljáró kezelő megállapítása szerint a közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotáért más
személy vagy szervezet a felelős, köteles a kárigény bejelentés beérkezésének a napjától számított 30 napon belül
a kárigény bejelentést ehhez a személyhez vagy szervezethez áttenni, és erről a kárigény bejelentőjét egyidejűleg írásban értesíteni.”
(29) A Közútr. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Az Eljáró kezelő a munkakezdési hozzájárulás
nélküli, vagy az abban foglaltaktól eltérő munka végzése
esetén a kivitelezőt (építtetőt) vagy a hozzájárulás jogosultját, illetve rendkívüli igénybevétel bejelentőjét határidő megjelölésével, – külön jogszabály alapján – az eredeti állapot helyreállítására hívhatja fel. Ha a kivitelező
(építtető), vagy a jogosult, illetve a bejelentő a felszólításnak határidőn belül nem tesz eleget, az Eljáró kezelő
az eredeti állapotot a kivitelező (építtető), a jogosult, illetve a bejelentő költségére helyreállíthatja, illetve helyreállíttathatja.”
(30) A Közútr. 35. §-a kiegészül az alábbi új (6) bekezdéssel:
„(6) E rendelet alkalmazása során a jelenlegi Eljáró
kezelő (BKK Zrt.) 3. § (2)-(3) bekezdések szerinti közútkezelői feladat-ellátása a korábbi (e rendeletet módosító 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályba lépése előtti) Közútkezelő vagy Megbízott kezelő által végzett
ugyanezen feladat-ellátás jogutódjának tekintendő.”
(31) A Közútr. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és – a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet alkalmazása során a BKK Zrt. feladatellátása
a) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv.
Kgy. rendelet szerinti közszolgáltatási feladat-ellátás vonatkozásában a korábbi (jelen
95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) szolgáltató Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.,
b) a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
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30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerinti
közszolgáltatási feladat-ellátás vonatkozásában
a korábbi (jelen 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy.
rendelet hatálybalépése előtti) szolgáltató Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.,
c) a Budapest főváros közigazgatási területén a
teherforgalom közlekedésének szabályozásáról
szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
szerinti közszolgáltatási feladat-ellátás vonatkozásában a korábbi (jelen 95/2011. (XII. 30.)
Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése előtti) szolgáltató Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
által végzett ugyanezen feladat-ellátás jogutódjának
tekintendő.

2011. december 30.

A Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, üzemeltetéséről és használatának rendjéről
szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 2012. január
1-től a BKK Zrt. feladatává teszi a taxiállomások létesítését, fenntartását, üzemeltetését, használatukhoz a hozzájárulás kiadását is.
A fővárosi parkolási közfeladatok tekintetében ugyancsak döntés született arról, hogy a Parking Kft. helyett
2012. január 1-jétől a BKK Zrt. lássa el e feladatokat.
Mindezen feladatok átstrukturálása szükségessé teszi
a vonatkozó jogszabályok módosítását is.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Főváros közlekedéssel kapcsolatos feladatainak
összehangolt, fenntartható működést biztosító irányítása szükségessé teszi integrált közlekedési rendszer kiépítését és működtetését. A közlekedésben résztvevők számára megfelelő szolgáltatási színvonalat nyújtó integrált
rendszer lehetővé teszi a működésben jelenleg tapasztalható párhuzamosságok kiküszöbölését, a források nagyobb hatékonyságú felhasználását, a fejlesztési tervek
koordinált végrehajtását.
A közlekedést érintő egyes jogszabályhelyek – így a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
63/A. § g) pontja, illetve a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 9/B. § (2) bekezdése, 9/D. § (2) bekezdése, továbbá 33. § (1) bekezdésének c) pontja – lehetővé teszik, hogy a közutak kezelésével kapcsolatos,
nem hatósági jellegű feladatokat gazdasági társaság lássa
el. E törvényhelyek alapján döntés született arról, hogy a
Főváros közútkezelői feladatainak ellátását a BKK Zrt.
vegye át. Ennek megfelelően szükséges a jelenlegi közútkezelésre vonatkozó szabályozás átalakítása, tekintettel arra is, hogy az üzemeltetési/fenntartási feladatokat
az eddigiekben a BKK Közút Zrt. látta el a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, így 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 a BKK Közút Zrt.re vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A közútkezelői feladatok átadásával e konstrukció nem tartható fenn.

A rendelet 1. §-a a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonr.) módosítására vonatkozik. 2012.
január 1-től a BKK Zrt. veszi át a taxiállomások üzemeltetését a 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet szerint, továbbá a parkolási közfeladatok végrehajtását és
a közútkezeléssel járó azon feladatokat, amelyek gazdasági társaság részére átadhatóak. A feladatok átvételére tekintettel indokolt a Vagyonrendeletnek a Parking
Kft.-t, a BKK Közút Zrt.-t és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Nonprofit Kft.-t érintő rendelkezéseinek módosítása és az eddigiekben e cégek részére megállapított kizárólagosságot a BKK Zrt. részére
biztosítani.
A 2. §-hoz
A rendelet 2. §-a 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. rendeleten vezeti át a megváltozott feladat-ellátási rendet.
A 3. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.
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A 95/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási)közútkezelƅiHOZZÁJÁRULÁSkérelem


Amunkakezdésihozzájárulástkérelmezƅberuházó

megnevezése:

pontoscíme: 




telefonszáma: 
faxszáma:


Amunkakezdésihozzájárulástkérelmezƅkivitelezƅ
megnevezése: 
pontoscíme:



telefonszáma: 
faxszáma:


Aberuházófelelƅsvezetƅjének


neve:

lakáscíme:




telefonszáma: 
faxszáma:

mobilszáma:


eͲmailcíme:


Akivitelezésfelelƅsépítésvezetƅjének
neve:

lakáscíme:



telefonszáma: 
faxszáma:

mobilszáma:

eͲmailcíme:



Amunkavégzés

TKMazonosítója:

helyénekpontosmegnevezése:

megnevezése:


jellege:




tervezettmunkakezdés
(burkolatbontás)idƅpontja:

építésiengedélyét,vagylétesítési
hozzájárulásátkiadóhatóság

építésiengedélyénekvagylétesítési
hozzájárulásának

ideiglenesforgalomkorlátozási,valamint
véglegesforgalomtechnikaitervének



……..kerület,………………………………………………………..……út/körút/utca/tér………..
……..kerület,…………………………………………………út/körút/utca/tér……..…...között
……..kerület,………………………………………………………..……......keresztezƅdésében
vízellátás,gázellátás,csatornázás,hƅellátás,elektromoskábel,BKVͲkábel,
közvilágításikandeláber,távközlésialépítmény,közútimƾtárgy,vasúti
mƾtárgy,vágány,forgalomirányítólétesítmény,útpálya,járda,
egyéb:………………................................................................................................
fejlesztés,beruházás,felújítás,korszerƾsítés,karbantartás,javítás,kiváltás,
bekötés,egyéb:………………………………….………………………………………………………….

tervezettbefejezésének(burkolat

véglegeshelyreállításának)idƅpontja:
neve:

címe:

ügyiratszáma: 
kelte:

ügyiratszáma: 
kelte:


bontandóburkolat mennyisége mennyisége építendƅ burkolat mennyisége mennyisége
neme
(fm)
(m2)
neme
(fm)
(m2)
Útpálya: 






Járda:






Útszegély:






Zöldterület:






Egyéb: 






Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakƅ, nagykockakƅ, keramit, kavicsolt, járdalap,

járdakƅ,beton,egyéb

Burkolat 


Nyomvonalasbontásokhossza:
Törmeléklerakómegnevezése:




fm Bontásihelyekszáma:

db



Hozzájárulástkérelmezƅ

Hozzájárulástkérelmezƅ

beruházóaláírása:………………………………………………………….

kivitelezƅaláírása:………………………………………………………….

P.H

P.H
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TUDNIVALÓK!
Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásával
szabad!
Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ köteles
megkérni a hozzájárulást.
NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
• A nyomtatványt írógéppel vagy kézzel írt nyomtatott betűkkel két példányban kell kitölteni, aláírni és bélyegzővel
ellátni.
• A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá kell húzni, ha a
jellemző megjelölés nem szerepel, azt az egyéb pontnál be kell írni.
• Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
• Abban az eseten, ha ez építési munka több (nem összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell
benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
• Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell
kiállítani.
• Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen kell
kitölteni.
• Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m2-ben egyaránt,
kiválasztva a megfelelőt a burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell megadni.
• Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan történik
a bontás.
A MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEI:
1.
2.
3.
4.

A kivitelezési tervdokumentáció (papír alapú és elektronikus formában is)
Az igénybevételt bemutató helyszínrajz, a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajza egy-egy példányban
Építési engedély, vagy létesítési hozzájárulás
A közútkezelői hozzájárulás, valamint 12 hónapnál nem régebbi kezelői hozzájárulással ellátott útépítési terv két
példányban
5. A közútkezelő által jóváhagyott végleges 6 hónapnál nem régebbi, forgalmi rend terve két példányban, és a
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása. (Általában jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai terven)
6. A közútkezelő által jóváhagyott ideiglenes 6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai terv két példányban, és az
ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai kezelői jóváhagyása. (Általában jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai
terven)
7. Az érintett terület tulajdonosának érvényes tulajdonosi hozzájárulása
8. Részletes építési ütemterv
9. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulási kérelem díjfizetési adatlapja a beruházó
által kitöltve, aláírva, lebélyegezve
10. Tervezői, vagy kivitelezői nyilatkozat, amelyben közli, hogy „A helyszínrajzot és a műszaki terveket a közművállalatokkal és
szakhatóságokkal egyeztette, és a műszaki megoldás megfelel az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak”
11. A Kivitelező nyilatkozata arról, hogy „a helyreállítást a munkaárok feltöltése után haladéktalanul megkezdi, és a
hozzájárulásban előírt határidőn belül, folyamatos munkával befejezi”
12. A munkával érintett közműcégeknek (így különösen a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek, a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt.-nek, ELMŰ Hálózati Kft.-nek, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nek, a dísz- és közvilágítási hálózatok és
berendezések tekintetében a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nek, valamint a
jelzőlámpák alépítményei tekintetében az üzemeltetőnek, továbbá a területen levő távközlési hálózat tekintetében a
hálózatot üzemeltető szervezetnek) a kivitelezési tervre rávezetett, aláírt és pecséttel ellátott nyilatkozata arról, hogy
a tervben foglaltakra vonatkozóan észrevételük nincs
13. A vasúti pálya, illetve közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozata
14. A közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének nyilatkozata
15. Az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az építési munkák
során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetése
16. TKM adatlap
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2011. november 16-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3318/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést
nem veszi napirendjére.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3319/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények
szerkezet-átalakítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3320/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a »Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei
projekt, COL3 – LOT3 Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei« közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró
döntést vizsgáló ideiglenes bizottság létrehozására”
című előterjesztést nem veszi napirendjére.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3321/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a »Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt, COL4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei« közösségi eljárási rend szerinti,
nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntést vizsgáló
ideiglenes bizottság létrehozására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3322/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a 2010. 10. 04.–2014.
10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és

Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására”
című előterjesztést nem veszi napirendjére.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3323/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg „A
Csepel 2005 FH konzorcium részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft. (BKSZT
Kft.)-ben” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3324/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg „A
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (FTSZV Kft.) által” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3325/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió
Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a »Dunai Nagyvárosok Hálózata«
(»Metropolitan Network Danube«) c. pályázatában”
című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3326/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága
tagjainak módosítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3327/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló
12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
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2. Elvi döntés az FKF Zrt. BVK Zrt.-be apportálásáról.
3. Bp. IX., Bakáts tér 10. sz. alatti társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.
4. Bp. II. kerület, Vitéz u. 5–9. szám alatti ingatlan
ügyében folyamatban lévő perben perbéli egyezség.
5. Javaslat a GÓLIÁT Használtautó-kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-vel és a Polaris Építőipari Rt. „f.
a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.
6. Gyula 0663/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő vízelvezető csatornához tulajdonosi hozzájárulás.
7. Fenntartható Energia Akcióterv.
8. Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió
Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a „Dunai Nagyvárosok Hálózata”
(„Metropolitan Network Danube”) c. pályázatában.
9. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.
10. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának egy és két számjegyű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán meghozott pénzeszközátadással kapcsolatos döntések technikai korrekciójára.
11. Javaslat Nemzeti Sportszövetség támogatására
a „Világjátékok 2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatban.
12. Javaslat a Budapest Galéria intézmény záró beszámolójának elfogadására.
13. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intézmények záró beszámolójának elfogadására.
14. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. részére a
KMOP-3.3.3-11-2011-0114 jelű pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadására.
15. Javaslat szolgálati lakások intézményi területbe
vonására az oktatási ágazatban.
16. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító
okiratainak módosítására.
17. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.
18. Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat rendkívüli támogatására, az irodájuk működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.
19. A Budapesti Egészségközpont Zrt. alapító okiratának módosítása.
20. Javaslat döntések meghozatalára a Közraktárak
projekt ügyében.
21. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítására, továbbá a BKISZ
projekt második fordulós pályázati dokumentációja benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

2011. december 30.

22. „A Csepel 2005 FH Konzorcium” részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft.
(BKSZT Kft.)-ben.
23. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) által.
24. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak módosítására.
25. „Helyi Adók Információs Rendszer továbbfejlesztése egyes adókötelezettségek elektronikus
úton történő teljesíthetősége érdekében” tárgyú,
közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés
kérése.
26. „Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR)
2012. évi üzemeltetése” tárgyú, közösségi eljárási
rend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.
27. „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” tárgyú,
közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.
28. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos
döntésre.
A napirend 1. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. György István
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 70/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Megalkotja 71/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI.
6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3.
sz. módosított melléklete szerinti tartalommal, a rendelet
melléklete 109. sorszámú tételének törlésével.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3328/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy az I. kerület, Joseph
Haydn- és Frèdèric Chopin-szobor, Szent Györgyszobor, III. kerület, Katinyi mártírok emlékműve, XV. kerület, Boldog Salkaházi Sára templom,
XVII. kerület, Szent Kereszt Felmagasztalás-plébániatemplom melletti kereszt, XXII. kerület, „Turulmadár” I. világháborús emlékmű, Szenthárom-
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ság-szobor, Szent Flórián-szobor díszvilágításának
műszaki átadása után az üzemeltetési költséget a
„7322 Közvilágítás” címről biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 2. pontja: Elvi döntés az FKF Zrt. BVKba apportálásáról.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3329/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelést
kíván végrehajtani. A nem pénzbeli hozzájárulásként a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rendelkezésére bocsátandó eszközöket a Fővárosi
Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező FKF
Zrt. részvényei alkotják. A tőkeemelésre a részvények cégértékelés során meghatározott és auditált
értékén történő apportálásával kerül sor.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
3330/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a nem pénzbeli hozzájárulásként tőkeemelés során rendelkezésre bocsátandó részvények értékelésével és auditálásával
az általa közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-t
bízza meg az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3331/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megrendelt, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő könyvvizsgáló tevékenység ellenértékét a Fővárosi Önkormányzat a BVK Zrt. részére
számla ellenében megtéríti.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
3332/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti 2 490 000 Ft + áfa, összesen 3 112 500
Ft-tal a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím
kiadási előirányzatát, és ugyanezen összeggel megnöveli a „7249 Apportérték meghatározásához kap-
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csolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.
3333/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3332/2011.
(XI.16.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. november havi
rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Bp. IX., Bakáts tér 10. Társasház évi rendes közgyűlésének összehívása.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3334/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pontja és a Társasház SZMSZ I. 1. pontjában foglalt alapítói hatáskör alapján elfogadja a közös képviselő által
2011. november 23-ra összehívott 2011. évi rendes
közgyűlésére tervezett, az előterjesztés 1. sz. mellékletében megjelölt napirendi pontok megtárgyalását.
Határidő: a Társasház 2011. évi rendes Közgyűlése
Felelős: Tarlós István
3335/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a közös képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a 2010. évre a közös képviselő felmentvényét.
Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
3336/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011. évi
költségvetési tervezetét, hogy
– a közös költség és a felújítási alap összege a
2010. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében fennmaradt összeg
erejéig az állagmegóvási, valamint a kazánház
gépészeti munkákat elvégezteti azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések
megkötése előtt eljuttat három (3) különböző,
megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot
és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés
céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a
vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.
Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
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3337/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 6. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján felhatalmazza a BFVK Zrt.-t,
hogy a Társasház 2011. évi rendes közgyűlésén
a Fővárosi Önkormányzatot mint a 36873/0/A/1,
36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.-ú albetétek 1/1 arányú tulajdonosát az 3334-3337/2011. (XI. 16.) Főv.
Kgy. határozatokban megfogalmazott döntéseknek
megfelelően – kötött mandátummal – képviselje az
alábbiak szerint:
a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros nevében a tisztségviselők megválasztása
során.
b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös
képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a
2010. évre a közös képviselő felmentvényét.
c) A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos
Idősek Otthona 1092 Bp., Knézich u. 14. sz.
alatti telephelyének kórházi részről történő gépészeti leválasztásáról a műszaki, pénzügyi feltételek birtokában a későbbiekben hoz döntést,
mivel jelenleg ezek nem ismertek.
d) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011.
évi költségvetési tervezetét, hogy
– a közös költség és a felújítási alap összege a
2010. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében rendelkezésre álló
összeg erejéig az állagmegóvási, valamint a kazánház-gépészeti munkákat elvégezteti azzal a
feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési szerződések megkötése előtt eljuttat három (3) különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező
kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes
egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére. A Társasház közös képviselője továbbá köteles folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a vagyongazdálkodó BFVK Zrt.
részére.
e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.
Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
3338/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás alapján felhatalmazza a Vázsonyi Vilmos
Idősek Otthona intézményvezetőjét, hogy a Társasház évi rendes közgyűlésén a fenti napirendekben
a Fővárosi Önkormányzatot, mint a 36873/0/A/2
hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosát az 33343337/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatokban
megfogalmazott döntéseknek megfelelően – kötött
mandátummal – képviselje az alábbiak szerint:
a) Elfogadja az 1. napirendi pontot, eljár a főváros
nevében a tisztségviselők megválasztása során.
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b) A 2. napirendi pont kapcsán elfogadja a közös
képviselő 2010. évi beszámolóját, és megadja a
2010. évre a közös képviselő felmentvényét.
c) A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos
Idősek Otthona 1092 Bp., Knézich u. 14. sz.
alatti telephelyének kórházi részről történő gépészeti leválasztásáról a műszaki, pénzügyi feltételek birtokában a későbbiekben hoz döntést,
mivel jelenleg ezek nem ismertek.
d) Azzal a feltétellel fogadja el a Társasház 2011.
évi költségvetési tervezetét, hogy
– a közös költség és a felújítási alap összege a
2010. évi szinten marad;
– az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján meghatározott, a 2011. évi költségvetésben megjelölt keretösszeg keretében fennmaradt öszszeg erejéig az állagmegóvási, valamint a
kazánház-gépészeti munkákat elvégezteti azzal a feltétellel, hogy a Társasház a kivitelezési
szerződések megkötése előtt eljuttat három (3)
különböző, megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelező személy/társaság által készített árajánlatot és részletes műszaki leírást előzetes egyeztetés céljából a BFVK Zrt. részére.
A Társasház közös képviselője továbbá köteles
folyamatos tájékoztatást adni a kiviteli munkálatok során a vagyongazdálkodó BFVK Zrt. részére.
e) Egyéb kérdésben további döntést nem hoz.
Határidő: a Társasház 2011. évi rendes közgyűlése
Felelős: Tarlós István
A napirend 4. pontja: Bp. II. kerület, Vitéz u. 5–9.
szám alatti ingatlan ügyében folyamatban lévő perben
perbéli egyezség.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A napirend 5. pontja: Javaslat a GÓLIÁT Használtautó-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel és a Polaris
Építőipari Rt. „f. a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3339/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2)
bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. c) és h)
pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat GÓLIÁT
Használtautó-kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben fennálló 5 906 363 Ft összegű követelése vonatkozásában a Fővárosi Bíróság Gazdasági
Kollégium Felszámolási Csoport 25. Fpk.01-09000907/19. sz. végzése, valamint a felszámoló írás-
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beli nyilatkozata alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és a követelésről lemond.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása iránt.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3340/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Az 1744/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3341/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2)
bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. c) pontja
alapján a Fővárosi Önkormányzat a POLARIS Építőipari Rt. „f. a.”-vel szemben fennálló 7 781 055
Ft összegű követelése vonatkozásában, a Fővárosi
Bíróság 22. Fpk.01-05-000418/18. sz. végzésével
felszámolóként kijelölt CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. által adott írásbeli nyilatkozat alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása iránt.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Gyula 0663/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő vízelvezető csatornához tulajdonosi hozzájárulás.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3342/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 59. §-ának (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy.
rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (3) bekezdésében
a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és Gyula
külterület 0663/1 hrsz.-on nyilvántartott, a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában álló, saját használatú
út keresztezésével vízelvezető csatorna létesítéséhez a benyújtott műszaki leírás szerint a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelező
köteles a bontott munkaterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A Vagyonrendelet
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42. §-a alapján hozzájárul az ingatlanrészen a térítésmentes szolgalmi jog alapításához. A tulajdonosi
hozzájárulás a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásával együtt érvényes, azokat nem pótolja.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Fenntartható Energia Akcióterv.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3343/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
Fenntartható Energia Akciótervet, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az angol nyelvű változatának a Covenant of Mayors titkárságára
történő megküldéséről.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István
3344/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. bevonásával gondoskodjon a
Fenntartható Energia Akcióterv társadalmi egyeztetéséről. A társadalmi egyeztetést követően – amenynyiben a SEAP módosul – azt 1 éven belül terjessze
a Közgyűlés elé.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Tarlós István
3345/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy megvizsgálja a DISPLAY programhoz való csatlakozást.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest részvételére az Európai Unió Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Programjának a „Dunai Nagyvárosok
Hálózata” („Metropolitan Network Danube”) c. pályázatában.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3346/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vegyen részt a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program „Metropolitan
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Network Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű európai uniós támogatású projektben, és felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges
pályázati anyag átvizsgálását követően gondoskodjon a pályázat dokumentumainak aláírásáról.
Határidő: 2011. november 17.
Felelős: Tarlós István
3347/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program
„Metropolitan Network Danube Region” („Dunai
Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű európai uniós támogatású projekt megvalósításához szükséges 8 873,20 euró önrész összegéből a 2012. évben
806,65 eurót, a 2013. évben 8 066,55 eurót az éves
költségvetésben a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével biztosítja.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás
és a 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István
3348/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Délkelet-európai Transznacionális
Együttműködési Program „Metropolitan Network
Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű pályázathoz szükséges társfinanszírozási nyilatkozatot és felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat
aláírására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 2012. november 17.
Felelős: Tarlós István
3349/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program
„Metropolitan Network Danube” („Dunai Nagyvárosok Hálózata”) elnevezésű pályázat jóváhagyása
estén az előfinanszírozáshoz szükséges max. 55 000
euró előirányzatból a 2012. évi költségvetésben
max. 5 000 eurót, a 2013. évi költségvetésében max.
50 000 eurót megelőlegez a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen (a projekt lezárásáig) visszapótlási kötelezettséggel, a mindenkori hivatalos MNB
árfolyam figyelembevételével.
Határidő: a 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás
és a 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a haladási feltételek javítása
a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésétől történő elállásra.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

2011. december 30.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3350/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
nem kívánja megvalósítani „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a haladási feltételek javítása a Baross utcában” című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0001 számú projektet, és annak
támogatási szerződésétől eláll.
3351/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződéstől történő elállással kapcsolatos intézkedéseket a Közreműködő Szervezet felé tegye meg.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István
3352/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A 6127. azonosító számú, „Közösségi közlekedés
fejlesztése (Baross u.)” tárgyú önkormányzati beruházást lezárja és jóváhagyja a felmerült költségek
elszámolását az alábbiak szerint:
A feladat teljes költsége:
ebből önkormányzati forrás:
EU-támogatás:

47 200 E Ft
13 944 E Ft
33 256 E Ft

tény kifizetés (2010. 12. 31-ig):
ebből önkormányzati forrás:
lehívott EU-támogatás:

2 200 E Ft
2 200 E Ft
0 E Ft

előirányzat maradvány:
ebből önkormányzati forrás:
le nem hívott EU-támogatás:

45 000 E Ft
11 744 E Ft
33 256 E Ft

3353/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A leállításra és törlésre került, „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a haladási feltételek
javítása a Baross utcában” megnevezésű feladat
11 744 E Ft előirányzat-maradványát biztosítja a
„Baross utca és környezete kerékpáros közlekedését elősegítő fejlesztések” tárgyú feladat megvalósításához.
3354/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a
„8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím
„KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross
u.)” c. feladat 2011. évi előirányzatát 33 256 E Fttal, továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a feladat előirányzatát 45 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a
„9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 11 744 E Ft-tal.
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3355/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok módosításához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.)
Főv. Kgy. rendelete 22. § (9) bekezdése alapján a
Nemzeti Sportszövetség részére a „Világjátékok
2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatos teendők
ellátására 7 000 E Ft összeg utalását.
Határidő: átcsoportosítást követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Önkormányzatának az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak karbantartási támogatása kapcsán meghozott pénzeszközátadással kapcsolatos döntések technikai korrekciójára.
Előterjesztő: Hutiray Gyula

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest Galéria
intézmény záró beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3360/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Galéria költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és az intézmény 2011.
évi pénzmaradványát az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak szerint 5 497 E Ft összegben
fogadja el.

3356/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 3025/2011. (X. 21.) és a
3026/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3357/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a támogatási szerződésben rögzített egy és két számjegyű országos főközlekedési utak
fővárosi szakaszainak felújítási feladatait a BKK Közút Zrt. végezze el, és ennek érdekében – amennyiben
a tárgyban a Belügyminisztérium mint fejezetgazda, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató és
a Fővárosi Önkormányzat mint támogatott között kötendő szerződés aláírásra kerül – biztosítja a szükséges forrást 1 000 000 000 Ft összegben a BKK Közút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára.
3358/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal 1 000 000 000 Ft az „egy és
két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak felújítási” feladathoz szükséges
forrás biztosítására 2012-ben. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a főváros költségvetésébe, mint BKK Közút Zrt. részére biztosítandó
fedezet betervezéséről.
Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat Nemzeti Sportszövetség támogatására a „Világjátékok 2017” elnevezésű pályázattal kapcsolatban.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3359/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi a „8446 Nagyrendezvények kerete”
cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3361/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Galéria intézmény megszüntetésével és a Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadásával összefüggésben a következő kiadási és bevételi előirányzat rendezéseket hajtja végre:
88 986 E Ft-tal csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási előirányzatát (ezen belül: személyi juttatások: 41 928 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 11 211 E Ft, dologi kiadások: 11 118 E Ft,
intézményi beruházás: 2 911 E Ft, céljelleggel támogatott intézményi felújítás: 21 818 E Ft) és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím
kiadási előirányzatát (ezen belül: személyi juttatások: 41 928 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok:
11 211 E Ft, dologi kiadások: 11 118 E Ft, intézményi beruházások áfával: 2 911 E Ft, céljelleggel támogatott intézményi felújítás: 21 818 E Ft).
79 191 E Ft-tal csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím bevételi előirányzatát (ezen belül: intézményi működési bevétel: 1 752 E Ft, önkormányzati támogatás: 77 439 E Ft) és ezzel egyidejűleg
ugyanezen összeggel megemeli az „5501 Budapesti
Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát (ezen
belül: intézményi működési bevétel: 1 752 E Ft, önkormányzati támogatás: 77 439 E Ft).
A Budapest Galéria intézmény bankszámlájának
zárolása során a Budapesti Történeti Múzeum részére átutalt összeg és ezt követően a Budapest Galéria intézmény pénzmaradványának tervbevétele
érdekében 9 795 E Ft-tal megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím kiadási előirányzatát (ezen belül:
támogatásértékű működési kiadás: 9 795 E Ft) és
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli
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az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát (ezen belül: támogatásértékű működési bevétel: 7 977 E Ft, támogatásértékű beruházási bevétel: 1 818 E Ft).

3362/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím engedélyezett álláshelyeinek számát 35 fővel és ezzel
egyidejűleg ugyanezen létszámmal megemeli az
„5501 Budapesti Történeti Múzeum engedélyezett
álláshelyeinek számát.
3363/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház, a Katona József Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház
intézmények záró beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3364/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja …/2011. (…..)
önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról.
Dörner György 2012. február 1. – 2017. január 31.
közötti időszakra, az Új Színház Kht. ügyvezető
igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízását visszavonja.
Határidő: 2011. október 6.
Felelős: Tarlós István
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Új Színház ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó
pályázatot készítse elő, és azt terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: a Közgyűlés 2011. decemberi ülése
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3365/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Bábszínház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 36. számú mel-
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léklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi
pénzmaradványát az előterjesztés 21. számú mellékletében foglaltak szerint – a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 144 355 E Ft-os összeg
Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően – -135 454 E Ft összegben fogadja el.
3366/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Katona József Színház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 37. számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény
2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 24. számú mellékletében foglaltak szerint – a 2011. július
31-én, az intézmény bankszámláján lévő 53 413 E Ftos összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően – 0 E Ft összegben fogadja el.
3367/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 38. számú melléklete szerinti tartalommal,
és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 27. számú mellékletében foglaltak szerint
– a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján
lévő 17 374 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat
részére történt átutalását követően – 0 E Ft összegben fogadja el.
3368/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház költségvetési intézmény záró mérlegét az előterjesztés 39.
számú melléklete szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés
30. számú mellékletében foglaltak szerint – a 2011.
július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő
114 150 E Ft-os összeg Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását követően – -74 503 E Ft öszszegben fogadja el.
3369/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vígszínház költségvetési intézmény
záró mérlegét az előterjesztés 40. számú melléklete
szerinti tartalommal, és az intézmény 2011. évi pénzmaradványát az előterjesztés 33. számú mellékletében foglaltak szerint – a 2011. július 31-én, az intézmény bankszámláján lévő 93 201 E Ft-os összeg
Fővárosi Önkormányzat részére történt átutalását
követően – -2 347 E Ft összegben fogadja el.
3370/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 41. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

2011. december 30.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

3371/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 4 355 E Ft-tal csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen öszszeggel megemeli a „8144 Budapest Bábszínház
Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
3372/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 4 355 E Ft Budapest
Bábszínház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.
Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
3373/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Katona József Színház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 42. számú melléklete szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3374/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 3 413 E Ft-tal csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen öszszeggel megemeli a „8148 Katona József Színház
Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
3375/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 3 413 E Ft Katona József Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.
Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
3376/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit
Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 43. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3377/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 374 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék elő-
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irányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
3378/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 374 E Ft Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.
Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
3379/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. között
létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az
előterjesztés 44. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3380/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 14 150 E Ft-tal csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen öszszeggel megemeli a „8146 Radnóti Miklós Színház
Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.
3381/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 14 150 E Ft Radnóti
Miklós Színház Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítását követően.
Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
3382/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Vígszínház Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés
45. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István
3383/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 3 201 E Ft-tal csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.”
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cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
előirányzatát.

3384/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a 3 201 E Ft Vígszínház
Nonprofit Kft. részére történő átutalására a vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását követően.
Határidő: a közszolgáltatási szerződésmódosítás
mindkét fél általi aláírását követő 10 napon belül
Felelős: Tarlós István
3385/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat a Vígszínház
Nonprofit Kft. részére a KMOP-3.3.3-11-2011-0114 jelű
pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3386/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában
foglaltak alapján, mint a Budapest XIII. kerület,
Szent István krt. 14. sz. alatti, 25096 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa, ezen ingatlan vonatkozásában hozzájárul a Vígszínház Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. részére, hogy a KMOP3.3.3-11-2011 kódjelű „Megújuló energiafelhasználás növelése” tárgyú kiírás keretében a „Napenergia
a kultúráért, Vígszínház – zöldszínház” című pályázatot benyújtsa. A tulajdonosi hozzájárulás kiadására azzal a feltétellel kerül sor, hogy a beruházás
megvalósítása és a megvalósítást követő működtetése, fenntartása a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel, más anyagi vagy
jogi következménnyel, továbbá többlettámogatási
igénnyel nem járhat.
3387/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot írja alá, és adja ki
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a határozathozatalt követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
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A napirend 15. pontja: Javaslat szolgálati lakások
intézményi területbe vonására az oktatási ágazatban.
Előterjesztő: Csomós Miklós
A napirend 16. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3388/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát
u. 2/a.) alapító okiratát az előterjesztés 1/b. számú
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3389/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
2/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3390/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító
okiratát az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,
az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3391/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bolyai u. 11.)
alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú mellék-
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lete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 4/c. számú melléklete
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3392/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő utcai Gyermekotthona és Óvodája (1025
Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
5/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3393/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diós
árok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3394/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az előterjesztés 7/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri
a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat, az előterjesztés 7/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3395/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u.
28.) alapító okiratát az előterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
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tó okirat, az előterjesztés 8/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3396/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192
Budapest, Hungária u. 36.) alapító okiratát az előterjesztés 9/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
9/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3397/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát az előterjesztés 10/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
10/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3398/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest,
Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát az előterjesztés
11/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 11/c.
számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3399/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát az előterjesztés 12/b.
számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat, az előterjesztés 12/c. számú
melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és
kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
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3400/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát az előterjesztés 13/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,
az előterjesztés 13/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3401/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út
2.) alapító okiratát az előterjesztés 14/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat, az előterjesztés 14/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3402/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest,
Diósárok u. 40.) alapító okiratát az előterjesztés
15/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 15/c.
számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3403/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az előterjesztés
16/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 16/c.
számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3404/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi
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út 66.) alapító okiratát az előterjesztés 17/b. számú
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 17/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és
kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3405/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest,
Dózsa György út 44.) alapító okiratát az előterjesztés 18/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
18/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3406/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest,
Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát az előterjesztés
19/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 19/c.
számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3407/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát
az előterjesztés 20/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 20/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3408/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.)
alapító okiratát az előterjesztés 21/b. számú mellék-
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lete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat, az előterjesztés 21/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3409/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest,
Heinrich István út 2.) alapító okiratát az előterjesztés 22/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
22/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3410/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila utca 65-69.) alapító okiratát az előterjesztés 23/b. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokiratmódosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés
23/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő
aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3411/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Sztehló Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest,
Budakeszi út 48.) alapító okiratát az előterjesztés
24/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 24/c.
számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
3412/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u.
40.) alapító okiratát az előterjesztés 25/b. számú
melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 25/c. számú mel-
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léklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre.
Előterjesztő: Csomós Miklós
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3413/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
elhatározza az egyszemélyes tulajdonában álló Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági és Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-918469) jogutód
nélküli megszüntetését azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2012. január 1. napja.
3414/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Végelszámolónak megválasztja dr. Rajki Anitát
(an.: Szabó Katalin) bruttó 1 000 000 Ft díjazással,
továbbá jóváhagyja és megköti a végelszámolóval
a megbízási szerződést 2012. január 1. napjától az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
3415/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Társaság végelszámolást követően megmaradt vagyona a Budapesti Fesztiválközpont
Nonprofit Kft. számára kerüljön átadásra. A végelszámolást követően megmaradt vagyon meghatározására a végelszámolási záródokumentumok Fővárosi
Közgyűlés általi elfogadásával egyidőben kerül sor.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Tarlós István
3416/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A végelszámolással kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére egyszeri jelleggel 12 791 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára.
Ennek érdekében 12 791 E Ft összeggel csökkenti
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „8123 Petőfi Csarnok
Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit
Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n
kívülre előirányzatát.
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3417/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása
Felelős: Tarlós István
3418/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Az előterjesztés 5. számú mellékletében meghatározott – Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-t terhelő –
járadékfizetési kötelezettség teljesítését 2012. január 1. napjától átvállalja.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Tarlós István
3419/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a járadékfizetési kötelezettség 2012. január 1-jétől havi 197 080 Ft összegben
történő tervbevételére a „7101 Igazgatási apparátus
kiadásai” cím 001 törzsszám kiadási előirányzata
(ezen belül: működési célú pénzeszköz átadás áht-n
kívülre 170 660 Ft, támogatás értékű működési kiadás: 26 420 Ft) javára.
Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezése során
Felelős: Tarlós István
3420/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítását az előterjesztés 6/b. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidő: 2012. január 1.
Felelős: Tarlós István
3421/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. között fennálló 2006. szeptember 21-én létrejött (2007. január
1-jétől hatályos), 2007. április 6-án, 2008. április
2-án és 2008. július 17-én, valamint 2009. április 2-án módosult közszolgáltatási szerződésének
2011. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást
az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Cigány
Önkormányzat rendkívüli támogatására, az irodájuk működési költségeihez való részbeni hozzájárulásra.
Előterjesztő: Csomós Miklós
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a Fővárosi Közgyűlés

3422/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Cigány Önkormányzat irodájának működési költségeihez egyszeri, részleges hozzájárulást biztosít 4 010 000 Ft összegben az általános tartalék terhére. Ennek érdekében csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím előirányzatát 4 010 000 Fttal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a
„8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási előirányzatát, ezen
belül megemeli:
– a személyi juttatások előirányzatát 780 000 Fttal;
– a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
810 000 Ft-tal;
– a dologi kiadások előirányzatát 1 780 000 Ft-tal;
– a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 640 000 Ft-tal.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
3423/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalmú támogatási szerződést, és felkéri a
főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: A Budapesti Egészségközpont
Zrt. alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3424/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés nem adja át a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási és további intézményeit és az intézmények
vagyonát a Magyar Államnak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Magyar Köztársaság
Kormányát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Felkéri a Fővárosi Közgyűlés országgyűlési képviselői mandátummal is rendelkező tagjait, hogy a
parlamenti szavazáson a döntésnek megfelelően ne
szavazzák meg az államosítást lehetővé tevő vagy
azt célzó törvényjavaslatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: a közgyűlés országgyűlési képviselői
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Elviekben egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat létrehozza a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zrt.-t a törvényben
meghatározott minimális alaptőkével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Zrt. megalakításához szükséges előterjesztést készítse elő, és azt terjessze be a
Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: a Közgyűlés 2011. decemberi ülése
Felelős: Tarlós István”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3425/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti
Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként eljárva, a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alaptőkéjét a jelenlegi 434 000 E Ft-ról (azaz négyszázharmincnégy millió forint) 416 000 E Ft-tal
(azaz négyszáztizenhat millió forinttal) 18 000 E Ft-ra
(azaz tizennyolcmillió forintra) leszállítja. Az alaptőke leszállítás oka tőkekivonás, amely az „A” sorozatú 000001-000-434 számú, nyomdai úton előállított 434 000 E Ft értékű összevont részvény
kicserélésével történik. Felkéri a főpolgármestert,
hogy az alaptőke leszállítására vonatkozó döntésről
írásban tájékoztassa a Társaság vezérigazgatóját.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3426/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság névre.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3427/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az
előterjesztés – az előterjesztő által módosított –1.
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt egységes
szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadmányozására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársa-
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ságot, hogy a 3425/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat szerinti tőkekivonás összegét, 416 000 E Ft-ot
(azaz négyszáztizenhat millió forintot) a Fővárosi
Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára utalja át.
Határidő: a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégbírósági bejegyzését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István
3429/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg a felszabaduló források felhasználásának lehetőségeit
az egészségügyi ágazat érdekében.
A napirend 20. pontja: Javaslat döntések meghozatalára a Közraktárak projekt ügyében.
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3430/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-ának
(2) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a BFVK Zrt.
a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 6.
számú módosítását, melynek értelmében a Budapest
IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatti, 37061/5
hrsz.-ú ingatlanban a Közraktárak Projekt befejezéséhez szükséges építőipari munkák elvégzésével
(így különösen tervezési, bontási, építési, szerelési,
rekonstrukciós, kivitelezési stb.), illetve az ingatlan
üzemeltetésével és hasznosításával bízza meg a Zrt.-t.
Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: az önkormányzat ingatlanba történő birtokba lépését követő 8 munkanap
Felelős: Tarlós István
3431/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítása miatt
– az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében a
„9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát csökkenti bruttó 81 258 E Ft-tal (azaz
65 006 E Ft + áfával), egyidejűleg ugyanezen
összeggel megemeli a „7250 BFVK közszolgáltatás” címkód dologi kiadások (áfával) előirányzatát,
– az építőipari munkák ellátása érdekében a „9177
Kockázatkezelési céltartalék” előirányzatát csökkenti bruttó 275 000 E Ft-tal (azaz 220 000 E Ft +
áfával) egyidejűleg ugyanezen összeggel meg-
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emeli a „7250 BFVK közszolgáltatás” címkód
intézményi felújítások előirányzatát.
Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István
3432/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a Közraktárak
épületegyüttes átadás-átvételi eljárásával összefüggő feladatok ellátáshoz szükséges, az előterjesztés
3. számú melléklete szerinti „Meghatalmazás” aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest-Budaörs
Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítására, továbbá a
BKISZ projekt második fordulós pályázati dokumentációja benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Hutiray Gyula
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3433/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával – a ”Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt második fordulós KEOP
pályázatához szükséges, jogszabály és a pályázati feltételek alapján létrehozott jogi személyiségű
önkormányzati társulás megalapításáról szóló – a
Budapest–Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás 2011. augusztus 25-én
aláírt társulási megállapodásának módosítását az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 10 nap
Felelős: Tarlós István
3434/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Az 585/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot úgy
módosítja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekttel kapcsolatban,
hogy a BKISZ projektet az előterjesztésben foglaltak szerint 2012-2015. között valósítja meg a pályázó Társulás, támogatás elnyerése esetén.
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projektet Budaörssel együttműködve kívánja megvalósítani, ezért a KEOP-1.2.0 konstrukció második fordulójában az erre a célra létrehozott
Budapest–Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó
Önkormányzati Társulás nyújtja be a pályázatot,
2012-2015. között tervezett megvalósítással.
3435/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A pályázat megvalósításához szükséges önerő
nettó 10 376 746 E Ft, ebből a Budapest Fővá-
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ros Önkormányzata által biztosított önrész nettó
10 161 316 E Ft, Budaörs Város Önkormányzat
hozzájárulása nettó 215 430 E Ft. Felhatalmazza
a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatát érintő 10 161 316 E Ft önerő rendelkezésre állásáról a pályázat beadásához nyilatkozzon.
Határidő: BKISZ pályázat 2. fordulóra történő benyújtásáig
Felelős: Tarlós István
3436/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a fővárosi
kerületeket érintő kerület területére eső építési költség minimum 10 százalékát, valamint az adott kerületre eső nem elszámolható műszaki tartalom 100
százalékát az érintett kerület biztosítsa. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a tárgyalások sikeres
befejezésekor gondoskodjon a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
Határidő: BKISZ pályázat 2. fordulóra történő benyújtásáig
Felelős: Tarlós István
3437/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A projekt kivitelezését a Budapest–Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás
keretében KEOP támogatással kívánja megvalósítani „Budapest–Budaörs Társulás BKISZ beruházás” néven, nettó 34 666 861 E Ft összköltséggel,
2012. évi kezdéssel és 2015. évi befejezéssel.
3438/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A KEOP pályázathoz szükséges önrész biztosítása
érdekében a feladat előirányzatát a következő módon határozza meg:
a szükséges önrész biztosítása érdekében: a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása
projekt” feladat Fővárosi Önkormányzatot érintő
összköltsége 16 106 858 E Ft, felhasználás 2010.
december 31-ig 5 217 304 E Ft, 2011. évi üteme változatlan, 728 239 E Ft, ebből saját forrás
590 912 E Ft, KEOP támogatás 100 648 E Ft, Támogatásértékű beruházási célú bevétel (a Budaörsi
Önkormányzattól) 36 679 E Ft.
Egyidejűleg 2 253 141 Ft-tal csökkenti a „9112
Évközi indítású beruházások” Budapest Komplex
Integrált Szennyvízcsatornázása feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel növeli
az új „91. BKISZ projekt kockázati tartaléka” cím
felhalmozási célú tartalék előirányzatát. A feladat
2012. évi üteme 1 535 429 E Ft, 2013. évi üteme
3 494 730 E Ft, 2014. évi üteme 3 846 069 E Ft,
2015. évi üteme 1 285 087 E Ft. A feladat összköltsége 16 106 858 E Ft-ra változik.
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3439/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító
javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes
ülése
Felelős: Tarlós István
3440/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása projekt” célokmányának 8. sz. módosítását az előterjesztés 6 sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat
aláírására.
Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István
3441/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás működéséhez szükséges befizetési kötelezettségek Budapest Főváros Önkormányzata Tagra jutó fedezetét,
évi 8 349 E Ft-ot – ezen belül a Társulás Elnökét
megillető díjat – 2012. évtől kezdődően a mindenkori költségvetésben a Társulás megszűnéséig biztosítja.
Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletben
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága tagjainak cseréjére.
Előterjesztő: Horváth Csaba
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3442/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságából
visszahívja Velez Árpád bizottsági tagot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3443/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságába
megválasztja bizottsági tagnak Molnár Gyulát.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési jogainak átvétele a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) által.
Előterjesztő: dr. György István
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megalkotja 72/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló
72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3444/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (FTSZV Kft.) az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti bérleti és üzemeltetési szerződést
2011. december 1-jei hatálybalépéssel, és egyben
felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást a
vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését követően írja alá.
Határidő: a vagyonrendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István
3445/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
A 923/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot akként
módosítja, hogy a határozat szövegéből a „BKSZT
Kft.” szövegrész hatályát veszti.
Határidő: 2011. december 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: „A Csepel 2005 FH Konzorcium” részesedésének megvétele és az üzemeltetési jogainak átvétele a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Kft.
(BKSZT Kft.)-ben.
Előterjesztő: dr. György István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3446/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
mint a BKSZT Kft. tagja, a 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján úgy dönt,
hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot mint tagot képviselő személy, kötött
mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a taggyűlés azon döntését, hogy a taggyűlés
az üzletrész külső, harmadik személy részére adásvétellel történő átruházásához hozzájárul.
Határidő: BKSZT Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István
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3447/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Mint a BKSZT Kft. tagja, a 75/2007. (XII. 28.) Főv.
Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján úgy dönt,
hogy az üzletrészeladás tekintetében fennálló elővásárlási jogáról lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
3448/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Mint a BVK Holding Zrt. alapítója, a 75/2007.
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a BVK Holding Zrt.
a BKSZT Kft.-nek a DEGRÉMONT S.A., az OTV
France, a Hídépítő Zrt. és az Alterra Kft. tulajdonában fennálló, összesen 49,8% üzletrészét megvásárolja 2011. november 30. napjával, és ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező üzletrészátadás-átvételi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István
3449/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKSZT Kft. társasági szerződésének módosítása tervezetét – üzletrészátadás-átvétel és ügyvezető kijelölési joga
tekintetében – készítse el, és terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István
3450/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti bérleti és üzemeltetési szerződést
2011. december 1-jei hatállyal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Tarlós István
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(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3459/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. h.
a KEOP pályázathoz szükséges önrész biztosítása
érdekében a feladat előirányzatát a következő módon határozza meg:
a szükséges önrész biztosítása érdekében: a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-csatornázása projekt” feladat Fővárosi Önkormányzatot
érintő összköltsége 16 106 858 E Ft, felhasználás
2010. december 31-ig 5 217 304 E Ft, 2011. évi
üteme változatlan, 728 239 E Ft, ebből saját forrás
590 912 E Ft, KEOP támogatás 100 648 E Ft, Támogatásértékű beruházási célú bevétel (a Budaörsi
Önkormányzattól) 36 679 E Ft.
Egyidejűleg 2 253 141 E Ft-tal csökkenti a „9112
Évközi indítású beruházások” Budapest Komplex
Integrált Szennyvízcsatornázása feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel növeli
az új „91.. BKISZ projekt kockázati tartaléka” cím
felhalmozási célú tartalék előirányzatát. A feladat
2012. évi üteme 1 535 429 E Ft, 2013. évi üteme
3 494 730 E Ft, 2014. évi üteme 3 846 069 E Ft,
2015. évi üteme 1 285 087 E Ft. A feladat összköltsége 16 106 858 E Ft-ra változik.
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. november 16-i rendkívüli ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész
Tájékoztató
közterület-elnevezésről
Budapest Főváros III. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 444/ÖK/2011. (VI. 30.) határozatával a
Budapest III. kerület,
20039/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Csengőbojt utca
20039/8 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Fanyarka utca
az 542/ÖK/2011. (IX. 15.) határozatával a Budapest III. kerület, 65530/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Újbor utca
az 339/ÖK/2002. (IX. 25.) határozatával a Budapest III. kerület, a Jeles utca és Jutas utca közötti névtelen közterületnek a
Ürömfű utca
elnevezést adta.
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