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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
21/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdés első 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A meghí-
vót a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy 
kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők az ülés előtt lega-
lább 4 – rendkívüli ülés esetén 3 – munkanappal koráb-
ban megkapják. ...”

(2) Az SZMSZ 2. sz. mellékletének „I. A közgyűlési 
előterjesztések általános rendje” cím 8/d) pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

„d) A Közgyűlés meghívóját a tervezett napirendek 
írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a 
képviselők legalább 4 munkanappal (rendkívüli ülés ese-
tén legalább 3 munkanappal) az ülés előtt megkapják.”

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

2. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Vr.) 69. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől 
eltérő használata (közterület-használat) kérdésében

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

b) 10 évet el nem érő időtartam esetén a Közterület-
hasznosítási Bizottság

 dönt e rendelet alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) 
Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. 
rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkal-
mazásával.

(2) A fővárosi közterületi futó, kerékpáros és görkor-
csolya sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szol-
gáltató tevékenységek célját szolgáló közterület-haszná-
lati hozzájárulás megadására az (1) bekezdés a) pont 

szerinti esetben a Közterület-hasznosítási Bizottság tesz 
javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.”

(2) A Vr. 70. § (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 

„(3) Amennyiben a 69. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott esetben a Fővárosi Közgyűlés, illetve a 
69. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 
a Közterület-hasznosítási Bizottság a kiemelt fejlesz-
tésű közterületek 68. § (1) bekezdésben meghatározott 
jogosulti kör általi használata tárgyában versenyeztetési 
eljárás alkalmazásával dönt, a versenyeztetési eljárásra 
az e rendelet szerinti szabályokat kell alkalmazni.”

3. §

(1) A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről 
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-a helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A közterület használati hozzájárulás tárgyában 
a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1)-(2) bekez-
déseiben foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés, vagy a 
Közterület-hasznosítási Bizottság dönt e rendelet előírá-
sai alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. ren-
deletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben fog-
lalt eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával.”

4. §

(1) Budapest főváros közterületein a taxiállomások lé-
tesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről 
szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (3) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára 
és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzá-
járulásról a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a Fővárosi Köz-
gyűlés, vagy a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt e 
rendelet előírásai alapján, valamint az 59/1995. (X. 20.) 
Főv. Kgy. rendeletben és a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. 
rendeletben foglalt eljárási szabályok megfelelő alkal-
mazásával.”

5. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 
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20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) be-
kezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„j) a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfoga-
dott hatályos éves, fővárosi közterületi futó, kerékpáros 
és görkorcsolya sportesemény naptártervben, illetve a 
vonatkozó pályázat nyertesei között nem szereplő közte-
rületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvény 
szervezőjének. Ettől eltérni csak az 5. § (4) bekezdése 
szerint lehet,”

(2) A Kr. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A közterület-használati ügyekben – a (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével – a Közterület-hasz-
nosítási Bizottság dönt, határoz továbbá a közterület-
használat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossá-
ga kérdésében.

(2) A Fővárosi Közgyűlés dönt a 10 évet meghaladó 
időtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésé-
ben.

(3) Naptári évenként a Közterület-hasznosítási Bizott-
ság által kiírt pályázati eljárás keretében legfeljebb tíz 
darab I. kategóriás közterületi futó, kerékpáros és gör-
korcsolya sportesemény rendezhető meg.

(4) A Közterület-hasznosítási Bizottság által elfoga-
dott éves közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya 
sportesemény naptártervben, illetve a vonatkozó pályá-
zat nyertesei között nem szereplő, I. kategóriába tarto-
zó közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya verseny 
szervezőinek csak akkor adható közterület-használati 
hozzájárulás, ha a sportesemény nemzetközi rendezvény-
hez (VB, EB, Világkupa) vagy kiemelkedő jelentőségű év-
fordulóhoz kötődik. Az éves sportesemény naptártervben 
nem szereplő, II. és III. kategóriába tartozó közterületi 
futó, kerékpáros és görkorcsolya verseny szervezőjének 
csak kivételes esetben, méltányosságból adható közterü-
let-használati hozzájárulás.”

(3) A Kr. 10/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A Közterület-hasznosítási Bizottság és az 5. § 
(2) bekezdése esetén a Fővárosi Közgyűlés – pályázta-
tást elrendelő külön döntése esetén – a közterület-hasz-
nálati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalma-
zásával dönthet.”

(4) A Kr. 10/E. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A pályázatokról a Fővárosi Közgyűlés, illetve a 
Közterület-hasznosítási Bizottság számára előterjesztést 
kell készíteni, amely tartalmazza a döntéshez szükséges 
legfontosabb információkat, különösen az alábbiakat:

a) a pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban meg-
határozott követelményeknek és előírásoknak;

b) a pályázó rendelkezik-e a felhívásban szereplő kö-
vetelmények és előírások teljesítéséhez szükséges pénz-
ügyi, gazdasági és műszaki feltételekkel;

c) a pályázó milyen összegű díjat kíván fi zetni a közte-
rület használatáért és milyen ütemezésben;

d) javaslatot arról, hogy – a pályázati felhívásban 
meghatározott elbírálási szempontoknak megfelelően – 
a benyújtott pályázatok közül szakmai szempontból (kü-
lönösen városképi, közlekedési, környezetvédelmi, vá-
rosrendezési, kereskedelmi, vállalkozási) összességében 
melyik a legelőnyösebb pályázat, illetve melyik pályázat-
ban szerepel a legmagasabb közterület-használati díj.”

(5) A Kr. 10/F. § (1)-(2) és (5) bekezdései helyébe az 
alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Fővárosi Közgyűlés, illetve a Közterület-hasz-
nosítási Bizottság a pályázatokat soron következő ülé-
sén, de legkésőbb a felbontástól számított 30 napon belül 
bírálja el. E határidő – indokolt esetben – egy alkalom-
mal, az eredeti határidő lejárta előtt meghosszabbítható. 
A meghosszabbítást az indokok megjelölésével közzé kell 
tenni. A határidők elmulasztása esetén a pályázati eljá-
rás eredménytelen.

(2) A Fővárosi Közgyűlés, illetve a Közterület-hasz-
nosítási Bizottság a pályázatokat a pályázati felhívásban 
meghatározott követelmények és előírások szerint, az ab-
ban szereplő módon bírálja el és állapítja meg a pályá-
zati eljárás nyertesét.

(5) A pályázat nyertesével, vagy ha ezt a pályáza-
ti kiírás lehetővé teszi, az általa létesített szervezettel 
a Fővárosi Közgyűlés, illetve a Közterület-hasznosítási 
Bizottság köti meg a szerződést a pályázati eljárás ered-
ményének kihirdetését követően azonnal. A nyertes visz-
szalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
pályázóval csak akkor köthető meg a szerződés, ha ő is 
maradéktalanul megfelel a pályázati felhívásban megha-
tározott előírásoknak és követelményeknek.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 1. sz. függeléke kiegészül az alábbi új 
címmel és rendelkezésekkel:

„KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG
1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-

használat kivételével – a közterület-használati ügyekben, 
határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb el-
lenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. Amennyi-
ben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló földrészlet 
és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom ré-
szére átadott részére szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) 
Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szükséges tu-
lajdonosi hozzájárulást is jelenti.

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1), 
10/F. § (1)-(2) és (5)
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 2. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-
használat kivételével – a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, 
használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-hasz-
nálati hozzájárulásról.

59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)

3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-
használat kivételével – a Hősök terére vonatkozó közte-
rület-használati hozzájárulás tárgyában. 

33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

4. Dönt – a tíz évet elérő vagy meghaladó időtartam 
kivételével – a kiemelt fejlesztésű közterületek rendelte-
téstől eltérő használata (közterület-használata) kérdésé-
ben. 

75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 69. § (1), 70. § (3)

5. Dönt a fővárosi közterületi futó, kerékpáros és gör-
korcsolya sportesemény naptártervbe való bekerüléséről, 
a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról. 

60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (4)

6. Javaslatot tesz a fővárosi közterületi futó, kerékpá-
ros és görkorcsolya sportrendezvények és azokhoz kap-
csolódó szolgáltató tevékenységek célját szolgáló köz-
terület-használati hozzájárulás megadására a Fővárosi 
Közgyűlésnek a kiemelt fejlesztésű közterületek vonat-
kozásában.

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

(3) Hatályát veszti az SZMSZ 
a) 6. sz. melléklet „6. Városképvédelmi és városfej-

lesztési tanácsnok részletes feladatai” cím tizenkettedik 
francia bekezdésének „A kiemelt rendezvények és külön 
főpolgármesteri utasításban meghatározott közterületek 
kivételével a közterület-használati engedélyeket kiadmá-
nyozza.” szövegrésze; 

b) 2. sz. függelékének „VII. EGÉSZSÉGÜGYI, SZO-
CIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS, SPORT” 
cím 7. pontja; a „VIII. VAGYONGAZDÁLKODÁS” 
cím 10., 13. és 14. pontja.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 9. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés 
egyes hatásköreit a bizottságaira és a főpolgármester-
re átruházhatja. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján 
a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítja a vonatkozó ren-
deleteit és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, hogy a közterület-használattal kap-
csolatos hatásköröket az eddigi főpolgármester helyett az 
újonnan létrehozott Közterület-hasznosítási Bizottságra 
ruházza át.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közgyűlés rendes ülésének összehívási határide-
jét (6 munkanapról 4 munkanapra) módosítja, továb-
bá a Közterület-hasznosítási Bizottság létrehozásának 
SZMSZ-ben való megjelenítését tartalmazza.

A 2–5. §-okhoz

A fővárosi közterületek rendeltetéstől eltérő használa-
tát, azaz a közterület-használatot szabályozó egyes fővá-
rosi önkormányzati rendeleteket úgy módosítja, hogy a 
közterület-használatra vonatkozó hatáskörök – egymás-
sal is összhangban – a Fővárosi Közgyűlésnél, illetve át-
ruházott hatáskörben a Közterület-hasznosítási Bizott-
ságnál kerülnek nevesítésre. 

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a deregulációról és 
egyéb, jogtechnikailag szükséges módosításokról rendel-
kezik.
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Melléklet a 21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
4. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés állandó bizottságai és maximális létszámuk

 A Közgyűlés állandó bizottságai  Maximális
létszámuk

1. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság  7 fő
2. Gazdasági Bizottság  7 fő
3. Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző 

Bizottság
 7 fő

4. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság  7 fő
5. Közbeszerzési Bizottság  7 fő
6. Oktatási Bizottság  7 fő
7. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  7 fő
8. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  7 fő
9. Közterület-hasznosítási Bizottság  5 fő
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II. rész

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK (KÉTHELY) KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713. Kéthely, Magyari u. 35.) – hivatkozással az Áht. 
15/A., illetőleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerződésének adatait.

A szerződés megnevezése (típusa): gépjármű beszerzés

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) Ford 
Transit 9 személyes személyautó beszerzése.

A szerződő fél neve: Tóth és tsa. Kft.
                                   7400 Kaposvár, Damjanich u. 98.

A szerződés értéke: 7 259 000 Ft+áfa 

Teljesítés időpontja: 2011. március 25.

  Gilikter Gabriella s. k.
  intézményvezető

�
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TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/ÖK/2011. (II. 24.) 
határozatával a Budapest III. kerület, 17523/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek az 

Óbudai Egyetem park

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2011. (II. 24.) kt. ha-
tározatával a Budapest XVII. kerület, 139845/2, 139857/3, 139860/2, 139867/3, 139860/3, 139862/1, 139863/1, 
139868/2, 139879/2, 139886/2, 139885/1, 139903/1 hrsz.-ú névtelen közterületekből kialakuló utcának a 

Mezővár utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2011. (II. 24.) kt. határo-
zatával a Budapest XVII. kerület, 139853 és 139845/6 hrsz.-ú névtelen közterületekből kialakuló utcának a 

Mezőhegyes utca

elnevezést adta.
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