2012. július 6.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1689

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2012. július 6.

LXII. évfolyam

15. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 56/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .......................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 57/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete egyes közterület-használatot
szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról ....................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 59/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről .................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 60/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...........................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 61/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáró . ...........................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 63/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...........................................

s
s

1690
1692
1702
1713
1714
1715

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai
– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2012. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből ................................................................ 1717

III. rész

– A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése . ........... 1782

1690

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. július 6.

I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
56/2012. (VII. 6.) 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 hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A 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, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
57. §-ának rendelkezése alapján 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 kerültek megállapításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A hulladékkezelés díját határozza meg.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Melléklet az 56/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
A 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(hulladékkezelési díj)
az 56/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését követő egy éves 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 gyűjtésre/ürítésre rendelkezésre bocsátott tartály esetén:
1 db 110 literes tartály esetén
595 Ft + áfa
1 db 120 literes tartály esetén
650 Ft + áfa
1 db 240 literes tartály esetén
1 300 Ft + áfa
1 db 360 literes tartály esetén
1 950 Ft + áfa
1 db 770 literes tartály esetén
4 165 Ft + áfa
1 db 1100 literes tartály esetén
5 950 Ft + áfa
2) Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja

5 409 Ft + áfa

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

32 454 Ft + áfa

4) 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

893 Ft + áfa
975 Ft + áfa
1 950 Ft + áfa
2 925 Ft + áfa
6 351 Ft + áfa
8 930 Ft + áfa

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
57/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § r)
pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet tekintetében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Hősök tere közterület-használatáról
és rendjéről szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet tekintetében a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001.
évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A fővárosi közterületek használatáról
és a közterületek rendjéről szóló
59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
1. §
(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. § (2) bekezdése a következő
új u) ponttal egészül ki:
[4. § (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„u) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához.”
(2) A KR 5. § (1) bekezdése a következő új p) és s)
pontokkal egészül ki:
[5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„p) aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító
vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezésére,
s) aluljárókban szórólap osztásához.”

(3) A KR 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[8. § (3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:]
„a) Budapest Főváros Közterület-felügyeletét,”
(4) A KR 8. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[8. § (4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:]
„b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével.”
2. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő
közterületek használatáról és rendjéről szóló
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.
20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 4. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:
a) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterületi
kategóriában árusító pavilon, épület létesítésére kivéve,
ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT)
azt lehetővé teszi,
b) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterületi
kategóriában a közterület használatával járó szolgáltató
tevékenységre, kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez kapcsolódik,
c) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterületi
kategóriában üzemképtelen járművek, illetve gépek közterületen való tárolására,
d) az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriában göngyöleg, áru és törmelék szállítására 7 és 18 óra közötti időpontra. A téli
időszakban a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok és
zárt konténerek elhelyezésére a tilalom nem vonatkozik,
e) a III. (minősített) és IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriában 6 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek létesítésére kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetővé teszi,
f) aluljárókban 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok létesítésére,
g) büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen
vagy járművön történő értékesítésére a Margit körút–

2012. július 6.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

1693

Germanus Gyula park–Árpád fejedelem útja–Lajos utca–
Pacsirtamező utca–Árpád híd–Róbert Károly körút–
Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Rákóczi híd–
Neumann János utca–Budafoki út–Október 23-a utca–
Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás
utca–Krisztina körút–Széll Kálmán tér útvonalak által
határolt közterületeken, beleértve a felsorolt határoló
közterületeket is, valamint a Kerepesi út–Fehér út Örs
vezér terei csomópontjában,
h) azoknak a személyeknek, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal szemben – az önkormányzat által megállapított – közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn (pl.: közterület-használati díjhátralék,
közterület eredeti állapotába történő helyreállítás költségei... stb.),
i) a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott
hatályos éves közterületi futó sportesemény naptártervben nem szereplő közterületi futó sportesemény megtartásához,
j) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5.
§-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem
vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához,
k) az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) közterületi
kategóriában óriásplakát elhelyezéséhez.”

b) az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz,
d) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához
szükséges közterület-használat tárgyában.”

(2) Az FKR 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az FKR a következő 12/A. §-sal és az azt megelező
alcímmel egészül ki:

„4/A. § (1) Közterület-használati hozzájárulást kell
beszerezni:
a) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,
b) ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések
elhelyezéséhez, fennmaradásához.
(2) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati
felújításához szükséges építési állványzat közterülethasználata a 9 hónapot nem haladja meg.
(3) Zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek fennmaradásának kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója köteles beszerezni a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét.
(4) Közterület-használati hozzájárulás kizárólag az
oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák
elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.”
(3) Az FKR 5. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A főpolgármester dönt
a) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,

(4) Az FKR 11. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A közterület-használati hozzájárulást és a közterület-használati kérelem elutasítását meg kell küldeni
Budapest Főváros Közterület-felügyelete részére.”
(5) Az FKR 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
(6) Az FKR 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.
melléklete lép.
(7) Az FKR 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3.
melléklete lép.
3. §

„Átmeneti rendelkezés
„12/A. § E rendeletnek az – egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendeletének
2. §-ával megállapított – 4. § (1) bekezdését, 4/A. §-át,
5. § (5) bekezdését, 1., 2., 3. mellékletét az egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy.
rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §
Hatályát veszti az FKR 1. § (2) bekezdése.
3. A Hősök tere közterület-használatáról
és rendjéről szóló
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
5. §
(1) A Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Ünnepi és protokolláris használat esetén a szervező kérelmére a rendezvény lebonyolításához feltétlenül
szükséges, legfeljebb 20 m2 alapterületű építmény (pl.
szónoki emelvény) elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezett építményt a Millenniumi Emlékműtől és a Hősök Emlékkövétől legkevesebb hét méter távolságra lehet elhelyezni.”
4. A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács
működésének rendjéről szóló
39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítása
6. §
Hatályát veszti a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.)
Főv. Kgy. rendelet 3. § (6) bekezdése.
7. §
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

2012. július 6.
1. § (3)–(4) bekezdéséhez

A rendelet pontosítja a fővárosi közterület-felügyelet
elnevezését.
2. § (1) bekezdéséhez
Törli a rendelet a nyílt szerkezetű elárusító pultok méretét korlátozó szabályt, tekintettel arra, hogy a városkép
védelme a pultok esetén elsősorban nem a méreten múlik, sőt sok esetben a városképileg elfogadható minőség
csak nagyobb méretben készíthető el.
Tekintettel arra, hogy a közterületi pavilonok és épületek fennmaradásának kérdésében a kerületi önkormányzatok kötelező érvényű nyilatkozata jelentősen korlátozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlását,
ezért e szabály törlésre kerül a rendeletből.
A megállítótáblák elhelyezési tiltása törlésének indokolását a 2. § (3) bekezdéséhez írt indokolás tartalmazza.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a zárt terasz
építmények közül alapvetően nem szükséges a fővárosi
tervtanács kontrollja, az építészi vélemény csak különösen indokolt esetben szükséges, ezért a kötelező tervtanácsi vélemény előírása törlésre kerül.

INDOKOLÁS

2. § (2) bekezdéséhez

Általános indokolás

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a társadalmi
szervezet fogalma helyett a civil szervezet fogalma kerül
bevezetésre a rendeletbe.

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros
közterületeinek rendjének megőrzése, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterülethasználatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat
állapítson meg.
Részletes indokolás
1. § (1) bekezdéséhez
A rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a kijelölt rakodó helyeken kívül is, alkalmanként parkolóhelyek,
járdaszakaszok igénybe vehetővé váljanak rakodó, költöztető munkák elvégzésére, ilyen célból gépjárművek
parkolására. A közterület-használati hozzájárulás a közlekedés zavartalansága biztosításának garanciáját jelenti.
1. § (2) bekezdéséhez
A rendeleti szabályozás előmozdítja és biztosítja az
aluljárók, mint kiemelt közlekedési helyszínek rendeltetésszerű használatát.

A gazdasági válság hatására az építési reklámhálók
kihelyezése, és így a budapesti házak felújítási üteme
is visszaesett, ezért a reklámhálók 6 hónapi közterülethasználati időtartamának szabad felhasználásának megteremtése érdekében módosul a rendelet.
A közterületi pavilonok, épületek jelentős szerepet
tölthetnek be a lakosság ellátása szempontjából, fontosak a kerületi sajátosságok, közterületi rendezési elképzelések, fejlesztések, a kerületi tulajdonú közterülethasználati gyakorlat, ezért indokolt a pavilonok, épületek
fennmaradásakor a kerületi önkormányzat véleményének kikérése. A vélemény nem köti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi jogkörben történő döntéshozatalát,
de kiemelt szempontként jelenhet meg a kérelmek elbírálásánál.
A megállítótáblák korábbi teljes tiltása ellenére a fővárosi üzletek megállítótáblái akarva-akaratlanul meghatározó reklámhordózói Budapestnek. A rendelet legálissá

2012. július 6.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

kívánja tenni az üzletek ilyen formájú mobil reklámozási formáját azzal, hogy a közterület-használati hozzájárulások közlekedési és városképi szempontból garanciát
jelenthetnek a közterületek rendezettségének fenntartásához. Ennek rendeletben is rögzített eleme az engedélyezhető megállítótáblák méretének maximalizálása.
2. § (3) bekezdéséhez
A költözés, rakodás ügyeiben gyorsított döntéshozatalra van szükség, hogy 2–3 nap alatt a közterület-használati hozzájárulások kiadhatóak legyenek, ezért a döntési hatáskör főpolgármesteri jogkörbe kerül telepítésre.
2. § (4) bekezdéséhez
A rendelet pontosítja a fővárosi közterület-felügyelet
elnevezését.
2. § (5) bekezdéséhez
A rendelet közterületi átnevezéseket vezet át, valamint
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonából kikerült közterületeket törli. Ezen felül az V. kerületben a Főpolgármesteri Hivatal közhasználatra megnyitott részét, az ún. Városháza parkot a Budapest szívében való elhelyezkedése
alapján, a környező közterületekhez hasonlóan minősített közterületnek sorolja be.
2. § (6) bekezdéséhez
A 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében
a módosítás a közterület-használati díjak emelését tartalmazza. A díjak a tavalyi évi éves infláció (3,9%) alapulvételével, emelkednek; az egyszerűbb jogalkalmazás
érdekében a díjtáblázatban szereplő összegek kerekített
összegek.
A fenyőfa árusítás díjai nem emelkednek, mivel azok
jelenleg is magasak, és nagy terhet jelentenek a karácsonyi időszakban közvetlenül a vállalkozókra, közvetetten
a lakosokra egyaránt. Nem változnak továbbá az utcazenélés díjai sem, ami 150 Ft/m2/nap összegével regisztrációs díj mértékű, a közterület-használók által is vállalható nagyságrendű.
A díjtáblázat átvezeti a civil szervezet fogalmát, és kiegészül új kategóriákkal is, amelyeknek ez idáig rendeletben meghatározott díjai nem voltak. A mozgóbolt díjai
a pavilonok díjaihoz közelítve kerülnek megállapításra,
megjelenésük és funkciójuk hasonlósága folytán. Az ünnepekhez – legyen az bármilyen nemzeti vagy egyéb ünnep – kapcsolódó asztali, alkalmi jellegű, nem szervezett
árusítás a rendezvényekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység díjaival megegyezően kerül megállapításra. A
rakodás, költözés díjai az építő anyag tárolásának díjaival egyezően kerül rögzítésre a hasonló használati jelleg
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folytán. A megállítótábla díjai mobil jellegükre, a közterület időleges használatára tekintettel a talajon elhelyezett reklámtáblák díjaihoz képest kedvezményesebben
kerülnek megállapításra, de ezzel együtt jelentős közterület-használati díjbevételt jelenthet a Fővárosi Önkormányzat részére. Az üzemképtelen gépjárművek tárolása
után fizetendő díj a gépjárművek méretétől függetlenül
darabáras, és figyelembe véve az üzemképesség helyreállatásának időigényét alacsony, méltányos mértékben kerül meghatározásra.
2. § (7) bekezdéséhez
A kérelemnyomtatvány pontosításra kerül az új városüzemeltetési modell szerint, átvezetésre kerül a civil szervezet fogalma. A rendelet konténer-elhelyezések
ügyintézésének gyorsítása érdekében az ügyfelek BKKhoz történő átirányítását jelzi, a Budapest Fővárosi Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelettel összhangban előírja az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy nincs tartozása a Fővárosi Önkormányzat felé. Végül a szabálysértési tényállás megszűnése miatt a tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos
felhívással egészül ki.
3. §-hoz
E szakasz a rendelet hatályának a folyamatban lévő
ügyekre való kiterjesztéséről szól.
4. §-hoz
A rendelet hatályon kívül helyezi a 75/2007. (XII. 28.)
Főv. Kgy. rendeletre történő utalást, tekintettel arra, hogy
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet megszüntette a kiemelt fejlesztésű közterületek szabályait.
5. §-hoz
A 32/2012. (IV. 26.) Főv. Kgy. rendelet szűkítette a
rendelet hatályát a díszburkolat területére, ezért a rendelet díszburkolaton kívül területére vonatkozó szabály törlésre kerül.
6. §-hoz
Az FKR módosításával összhangban a zárt terasz építmények véleményezésére vonatkozó szabály törlésre kerül.
7. §-hoz
E szakasz a rendelet hatálybalépéséről szól.
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57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
1. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK
ÖVEZETI BESOROLÁSA
I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek
Margitsziget
Városliget
II. Kiemelt fővárosi közterületek
Alagút
Clark Ádám tér
Döbrentei tér
Duna-hidak
Duna-parti területek az Árpád-híd
és Rákóczi-híd között
Felvonulási tér
Feneketlen-tavi park
Gellérthegy
Hajógyári-sziget
Hősök tere
Széchenyi István tér
Szent Gellért tér
Szent István park
Tabán
Vérmező
Vörösmarty tér
III. Minősített fővárosi közterületek
I. kerület
Alagút utca
Alkotás utca
Attila út
Fő utca
Hegyalja út
Krisztina körút
Lánchíd utca
Szarvas tér
Széna tér
II. kerület
Árpád fejedelem útja
Bem József tér
Budakeszi út
Fő utca
Germanus Gyula park
Gyóni Géza tér
Hidegkúti út
Hűvösvölgyi út
Lajos utca
Margit körút
Széll Kálmán tér
Széna tér
Szilágyi Erzsébet fasor
Tölgyfa utca
Zsigmond tér

III. kerület
Árpád fejedelem útja
Bécsi út
Flórián tér
Lajos utca
Pacsirtamező utca
Szentendrei út
Vörösvári út
IV. kerület
Árpád út
Váci út
V. kerület
Alkotmány utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Deák Ferenc tér
Erzsébet tér
Ferenciek tere
Fővám tér
Jászai Mari tér
József Attila utca
Károly körút
Kossuth Lajos utca
Március 15. tér
Múzeum körút
Nyugati tér
Podmaniczky tér
Szabad sajtó út
Szent István körút
Vámház körút
Városháza park
VI. kerület
Andrássy út
Bajcsy-Zsilinszky út
Dózsa György út
Kodály körönd
Nyugati tér
Oktogon
Teréz körút
VII. kerület
Baross tér
Dózsa György út
Erzsébet körút
Károly körút
Rákóczi út
Thököly út
VIII. kerület
Baross utca
Baross tér
Blaha Lujza tér
Fiumei út
József körút

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

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

1.

+ a 18 m² feletti részre

+ a 12 m² feletti részre

+ a 6 m² feletti részre

I. kat.
fokozottan kiemelt

j.

Üzemanyagtöltő állomás

2 500 Ft/m2/nap
15 000 Ft/m2/nap
4 000 Ft/m2/hó

8 800 Ft/m2/hó

10 000 Ft/m2/hó

1 900 Ft/m2/nap
13 000 Ft/m2/nap
3 500 Ft/m2/hó

7 200 Ft/m2/hó

9 000 Ft/m2/hó

350 Ft/m2/nap
3 600 Ft/m2/nap

1 000 Ft/m2/nap
10 000 Ft/m2/nap
3 500 Ft/m2/hó

4 900 Ft/m2/hó

7 000 Ft/m2/hó

250 Ft/m2/nap
3 300 Ft/m2/nap

190 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap
16 000 Ft/db/hó

9 000 Ft/m2/hó

500 Ft/m2/nap
8 000 Ft/m2/nap
3 500 Ft/m2/hó

2 500 Ft/m2/hó

4 000 Ft/m2/hó

150 Ft/m2/nap
2 300 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/nap

130 Ft/m2/nap
15 000 Ft/db/hó

6 500 Ft/m2/hó

7 700 Ft/m2/hó

200 Ft/m2/hó
24 600 Ft/hó
100 Ft/m2/hó

23 400 Ft/hó

3 600 Ft/m2/hó
21 600 Ft/hó
300 Ft/m2/hó

IV. kat.
általános elbírálású
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h. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel
i. Kivetítő- és videofal berendezés

g. Vendéglátás
Előkert, terasz

Mozgóárus 1 m2 –es területtel
Hírlap, szórólap

450 Ft/m2/nap
4 400 Ft/m2/nap

e. Alkalmi árusítás
Heti vásár és piac
Ünnepekhez kapcsolódó árusítás

tiltott
1 000 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap
17 000 Ft/db/hó

500 Ft/m2/nap
20 300 Ft/db/hó
tiltott
1 200 Ft/m2/nap

11 300 Ft/m2/hó

13 600 Ft/m2/hó

300 Ft/m2/hó
39 000 Ft/hó
200 Ft/m2/hó
10 200 Ft/m2/hó

37 200 Ft/hó

600 Ft/m2/hó
55 800 Ft/hó
300 Ft/m2/hó

5 600 Ft/m2/hó
33 600 Ft/hó
600 Ft/m2/hó

III. kat.
minősített

52 200 Ft/hó

13 000 Ft/m2/hó

Ft/hó
Ft/m2/hó
Ft/hó
Ft/m2/hó

7 600 Ft/m2/hó
45 600 Ft/hó
1 100 Ft/m2/hó

15 000 Ft/m2/hó

61 800
700
66 000
400

9 000 Ft/m2/hó
54 000 Ft/hó
1 300 Ft/m2/hó

d. Idényjellegű árusítás
Zöldség, gyümölcs
Fenyőfa

f.

II. kat. kiemelt
kiemelt

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
Levelezőlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág
Pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, iparilag csomagolt
pirított magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz,
üdítőital, kávé
Mozgóbolt
Árusító és egyéb automata

2

18 m felett

b. Épület
12 m2 – 18 m2

a. Pavilon
6 m2 – ig
6 m2 –12 m2

Közterület foglalás célja

57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
2. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

2012. július 6.
1697

3.

2.

31 800 Ft/db/hó
400 Ft/m /hó
160 Ft/m2/nap
2 700 Ft/m2/nap
6 000 Ft/db/hó
12 500 Ft/m2/hó
12 500 Ft/m2/hó
6 000 Ft/m2/hó
1 000 Ft/m2/hó
díjmentes
8 000 Ft/db/hó
díjmentes

9 000 Ft/db/hó
37 400 Ft/db/hó
500 Ft/m /hó
200 Ft/m2/nap
3 300 Ft/m2/nap
12 000 Ft/db/hó
17 500 Ft/m2/hó
17 500 Ft/m2/hó
11 500 Ft/m2/hó
2 000 Ft/m2/hó
díjmentes
11 800 Ft/db/hó
díjmentes

10 000 Ft/db/hó
44 700 Ft/db/hó
600 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/nap
3 800 Ft/m2/nap
14 000 Ft/db/hó
20 500 Ft/m2/hó
20 500 Ft/m2/hó
14 200 Ft/m2/hó
2 500 Ft/m2/hó
díjmentes
14 200 Ft/db/hó
díjmentes

2

30 600 Ft/m2/hó

36 800 Ft/m2/hó

2

8 000 Ft/db/hó

25 500 Ft/m2/hó

17 000 Ft/m2/hó

Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

300 Ft/m2/hó
120 Ft/m2/nap
2 300 Ft/m2/nap
3 500 Ft/db/hó
8 500 Ft/m2/hó
8 500 Ft/m2/hó
3 500 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó
díjmentes
3 400 Ft/db/hó
díjmentes

26 000 Ft/db/hó

7 000 Ft/db/hó

18 700 Ft/m2/hó

12 500 Ft/m2/hó

12 600 Ft/db/hó

14 500
18 700
24 500
29 500
37 300
49 000
5 000
6 000
8 900

díjmentes

1 500 Ft/db/nap
140 Ft/m2/nap

140 Ft/m2/nap
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Vetített reklám
Vetítőberendezés
Zászló
Vitrin
Választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés
Árubemutató
Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal
Védőtető, előtető napvédő ponyva reklám nélkül
Köztéri óra reklámmal
Köztéri óra reklám nélkül

Üzemanyag-egységárat jelző berendezés
Építési reklám-háló

20 500 Ft/m2/hó

24 500 Ft/m2/hó

18 600 Ft/db/hó

23 600 Ft/db/hó

28 200 Ft/db/hó

Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
11 800 Ft/db/hó
14 600 Ft/db/hó
18 700 Ft/db/hó

18 700
24 500
37 400
37 400
49 000
74 400
7 500
9 500
13 000

díjmentes

2 000 Ft/db/nap
190 Ft/m2/nap

190 Ft/m2/nap

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
14 200 Ft/db/hó
17 600 Ft/db/hó
22 000 Ft/db/hó

díjmentes

2 400 Ft/db/nap
230 Ft/m2/nap

2 800 Ft/db/nap
280 Ft/m2/nap
díjmentes

230 Ft/m2/nap

280 Ft/m2/nap

Reklámhordozók felületek és árubemutatások

Óriásplakát 8 – 20 m²-ig normál
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig megvilágított
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig prizmás
Óriásplakát 20 m² felett normál
Óriásplakát 20 m² felett megvilágított
Óriásplakát 20 m² felett prizmás
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással normál
Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m² méretű kis plakátozással megvilágított
Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással normál
Hirdetőoszlop, 2 m² méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással
megvilágított
Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen
Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon,
építményen
Megállítótábla

Védőtető reklám nélkül

Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás,
betonpumpa
Építési konténer elhelyezése
Rakodás, költözés

Építési-szerelési-rakodási munkálatok
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5.

4.

b.

Utcazenélés

Karitatív tevékenység vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás
Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység
Kapcsolódó szórakoztató tevékenység
Kapcsolódó reklám

Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint
rendezvényhelyszínül szolgáló terület

Tűzijáték
Légvár
Portrérajzolás

a.

17 000 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/nap
3 800 Ft/nap

Bringó-hintó
Sétatricikli
Roller
Elektromos miniautó
Hőlégballon fel- és leszálló hellyel

Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap

díjmentes
4 400 Ft/m2/nap
1 100 Ft/m2/nap
3 800 Ft/m2/nap

17

Rendezvények

1 000 Ft/m2/nap
22 300 Ft/db/hó
1 500 Ft/m2/hó
22 300 Ft/db/hó
11 200 Ft/db/hó
4 800 Ft/db/hó
22 300 Ft/db/hó
220 Ft/m2/nap

Mutatványos
Lovasfogat
Pónilovaglás

Szórakoztató tevékenységek

150 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap

2

3 300 Ft/m /nap
800 Ft/m2/nap
2 100 Ft/m2/nap
2

3 600 Ft/m /nap
1 000 Ft/m2/nap
3 300 Ft/m2/nap

Ft/m2/nap
díjmentes

12

díjmentes

Ft/m2/nap

150
12 600
300
2 100

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/nap

170
14 000
450
3 300

15

Ft/m2/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

600
9 400
3 600
3 000
9 300

Ft/m2/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

1 300
18 700
9 500
4 000
18 700
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/nap

350 Ft/m2/nap
9 500 Ft/db/hó

850 Ft/m2/nap
18 500 Ft/db/hó

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/nap

Ft/m2/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó
Ft/db/hó

150 Ft/m2/nap

2 300 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap
1 100 Ft/m2/nap

díjmentes

10

120
11 000
150
1 200

400
5 000
3 200
2 000
5 000

250 Ft/m2/nap
5 000 Ft/db/hó
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8.

7.

6.





Ft/db/nap

800

500









Ft/db/nap
egyedi elbírálás alapján

Ft/db/nap





140 Ft/m2/nap
140 Ft/m2/hó
470 Ft/m2/hó






















400

Ft/db/nap

120 Ft/m2/nap
120 Ft/m2/hó
360 Ft/m2/hó
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egyéb

Üzemképtelen gépjárművek tárolása

díjmentes

Közterülettel műszaki-fizikai egységet képező közhasználatra átadott nem
fővárosi önkormányzati tulajdonú terület közterület-használata
1 000

200 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó
620 Ft/m2/hó

Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
43 600 Ft/fm/hó

18 700
43 600
102 800
43 600
18 700

Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
Ft/fm/hó
15 600 Ft/fm/hó

9 300
15 600
37 400
15 600
9 400

díjmentes
díjmentes

Egyéb

220 Ft/m2/nap
220 Ft/m2/hó
720 Ft/m2/hó

Autóparkolók


130 800 Ft/fm/hó





46 800 Ft/fm/hó










Ételosztás
Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés

Ideiglenes parkoló
Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló
Lakossági jellegű őrzött parkoló

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

a. Közforgalmú
Városhatár - Árpád híd
Árpád híd - Margit híd
Margit híd - Szabadság híd
Szabadság híd -Rákóczi híd
Rákóczi híd - Városhatár
Margitsziget
Hajógyári-sziget

Dunai rakparthasználat
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57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete
3. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
Főpolgármesteri Hivatal
Postacím: 1840 Budapest
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

K

É

R

E

Kérelem leadásának helye:
V. Ker. Bárczy I. u. 1-3.
Ügyfélszolgálati iroda

L E M

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Kérelmező
neve:

telefon:

címe, székhelye:

isz.:

helység:
(u., tér.)

szám

adószáma:

cégjegyzék, ill. bírósági bejegyzés száma:

Csak szervezetnek kell kitölteni

nyilvántartási száma:

Csak egyéni vállalkozónak kell kitölteni!

őstermelői igazolvány száma:

Csak őstermelőnek kell kitölteni!

szül. helye, ideje:

anyja neve:

bankszámla száma:

-

Csak magánszemélynek kell kitölteni!

-

Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!

pénzintézet neve:

Magánszemélynek NEM KELL kitölteni!

ügyintézéssel megbízott neve, kérelmezővel való jogviszonya:

telefonja:

Fenti adatok közlése a közterület-használat kérelme elbírálásához, a használat ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Főpolgármesteri Hivatal, Fővárosi Közgyűlés, Közterület-hasznosítási Bizottság, a
főpolgármester ill. a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás kezelik. Jelen tájékoztatás a 2011 évi CXII. törvényen alapul.

Közterület-használat tárgya
célja:

helye: Budapest

kerület

(u., tér.)

a szám előtti járdán, úttesten stb.:
időtartama: 201.....

év

hó

nagysága:
napjától --

20.....

év

hó

szám
m2, ill.:

darab

hó

nap

napjáig

Kiegészítő közlendők, bedolgozók, bérlő neve, levelezési cím, indokolt esetben díjkedvezmény stb.!

A kérelemhez csatolandó mellékletek
1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat másolata:
gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,
civil és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat,
őstermelők esetén őstermelői igazolvány,
egyéni vállalkozás esetén: vállalkozói igazolvány.
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlat, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak is, valamint a
szükséges méretekkel ellátott igényelt területnek, méretarányosan, hogy annak környezetéhez viszonyított nagysága
elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen, továbbá: közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló
forgalomtechnikai vázrajz, amely beszerezhető a BKK Közút Zrt., Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 2. szám alatti
ügyfélszolgálatán.
3. Az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei, terasz kihelyezéséhez a helyszínről
készült fotó; zárt teraszépítmény kihelyezéséhez a terasz környezetbe illeszkedő látványterve.
4. Meglévő létesítmény közterület-használati hozzájárulása megújítása esetén – városképi megfelelőség mérlegelés céljából a
létesítményről, valamint teraszra vonatkozó kérelmek esetén a helyszínről – fotó.
5. Pavilonra és teraszra vonatkozó kérelmek esetén az FKF Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
szerződés, konténerre vonatkozó kérelmek esetén a BKK Zrt. jóváhagyása.
6. Rendezvények esetén a résztvevők tervezett létszámát, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyeknek – külön
megjelölve az akadálymentesítettek – darabszámát.
7. Építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az
építtetőtől kapott meghatalmazás és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági
engedély.
8. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevők neve és lakcíme.
Felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy az elbíráláshoz a hiánytalanul kitöltött
kérelemnyomtatvány és az előírt mellékletek csatolásán túl, a pontos és egyértelmű
helymeghatározás, valamint a meglévő létesítmény fotója elengedhetetlen!
A kérelmező tudomásul veszi, hogy
kérelemnyomtatvány aláírásával büntetőjogi felelősséggel elismeri, hogy a Fővárosi Önkormányzat felé nincs
három hónapnál régebben lejárt tartozása,
a közterületen csak a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés szerinti 5. számú mellékletében
meghatározott termékek árusíthatók,
a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint azt is, hogy aki a közterületet
hozzájárulás nélkül használja, a Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és
rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. § alapján tiltott, közösségellenes magatartást
követ el, és tudomásul veszi, hogy ezen cselekménye további hátrányos következményekkel jár,
az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közterület használatáért közterület - használati díjat
kell fizetni.
A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére
tekintet nélkül köteles megfizetni.
A közterület használatát különösen az alábbi jogszabályok szabályozzák. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény – a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. sz. rendelet –
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. sz. rendelet.

Budapest, 201 év

Kérelmező, ill. meghatalmazott aláírása

Hivatal tölti ki!
Vezetői szignálás helye!

Vezetői szignálás helye!

Iktató pecsét helye!

Érkeztetés helye!
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
59/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv. 71. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 119. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) vonatkozó szabályainak keretei között – e rendelet
szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésének és
tevékenységének rendjét.
2. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá
tartozó és általa fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) havonta, a tárgyhót
követő hó 5-ig az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatást
és a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek megküldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak az elismert tartozásállományukról.
(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének (a továbbiakban együtt: kirendelés) megelőzése
érdekében a költségvetési szervek vezetői kötelesek az
intézmény tartozásainak felszámolására irányuló – likviditási tervet is tartalmazó – intézkedési tervet készíteni és
a tárgyhót követő hó 15-ig a Főpolgármesteri Hivatalnak
megküldeni, ha az (1) bekezdés szerint elkészített adatszolgáltatásban az elismert és az esedékességet követő 30
napon túli tartozásaik állománya eléri az éves költségvetésük eredeti kiadási előirányzatának 5%-át, vagy az 50
millió Ft-ot.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedési tervet a főpolgármester haladéktalanul megküldi a szociális
ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság vagy az egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén a Fővárosi
Közgyűlés részére. Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság vagy a Fővárosi Közgyűlés a tárgyhónapot követő hó végéig megtárgyalja és
a) dönt az intézkedési terv elfogadásáról, vagy
b) javaslatot tesz a főpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére.

(4) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kötelesek az elfogadott intézkedési terv megvalósulásának eredményeiről
is tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt.
(5) A főpolgármester a tárgynegyedévet követő hó végéig tájékoztatást ad a Fővárosi Közgyűlésnek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásokról, intézménysorosan
és ágazatonkénti összesítésben a költségvetési szervek
elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről, továbbá a (4) bekezdés
szerinti tájékoztatások alapján az elfogadott intézkedési
terv megvalósításának eredményeiről.
(6) A költségvetési szervek vezetői az adatszolgáltatások megküldése közötti időszakban is kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt, ha
a költségvetési szerv elismert, 30 napon túli tartozásállománya (elfogadott intézkedési terv hiányában, vagy
egyébként az elfogadott intézkedési terv ellenére is) elérte a 4. § (2) bekezdésben rögzített mértéket.
3. §
A költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére a főpolgármester jogosult.
Ha a főpolgármester e kötelezettségének nem tesz eleget,
az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja a
Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a főjegyző a főpolgármesteren keresztül, a Fővárosi
Közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló vagy a költségvetési szerv vezetője is.
4. §
(1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről a Fővárosi
Közgyűlés az általa kiírt pályázati felhívás alapján és a 3.
melléklet szerinti pályázati eljárás alkalmazásával jogosult dönteni, ezt követően a kirendelt önkormányzati biztost a főpolgármester bízza meg.
(2) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves költségvetése eredeti előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150
millió Ft-ot, és e tartozását a költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Fővárosi Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére az Ávr. 116. §
(3) és (6) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával kerülhet sor.
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(4) Az önkormányzati biztos kirendelése előtt vizsgálni kell az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek körében a (3) bekezdésben foglalt körülményeket, valamint jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság esetén a pályázatában vállalt kötelezettségeket (ideértve a szakértő igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot) is.

külső szakértő igénybevételének tényét és feltéte
leit;
f) a szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos beszámolás rendjét és feltételeit;
g) a záró értékelés elkészítésének szabályait.
A költségelszámolás rendje a szerződés mellékletét
képezi.

5. §

7. §

(1) Az önkormányzati biztos-jelöltnek nyilatkoznia
kell a 4. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltakról, valamint a
kirendelése esetére fizetendő megbízási díj összegéről, a
költségelszámolásról és annak összetevőiről, külső szakértő igénybevételének szükségességéről és a külső szakértő díjazásának mértékéről.

Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő
kiadások tekintetében az Ávr. 119. § (5) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Külső szakértő igénybevétele esetén annak díjazását a kirendelt önkormányzati biztos a saját költségei között elszámolhatja.
(3) Az önkormányzati biztos díjazásának tekintetében az Ávr. 118. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az önkormányzati biztos az Ávr. 117. § (2) bekezdés f) pontja alapján külső szakértőt vehet igénybe, kivéve, ha a gazdasági társaság vállalta, hogy külső szakértő igénybevétele nélkül látja el az önkormányzati biztosi
feladatokat.
(5) A külső szakértő felkérése előtt a külső szakértővel
kapcsolatosan vizsgálni kell az Ávr. 116. § (6) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi feltételeket. Nem kérhető fel szakértőnek az a személy vagy szervezet, akivel
vagy amelynek képviselőjével kapcsolatosan összeférhetetlenségi ok merül fel.
6. §
(1) A kirendelt önkormányzati biztossal a főpolgármester köt megbízási szerződést, és kiadja a biztos részére a megbízólevelet. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a Fővárosi Közlönyben kell közzétenni.
(2) A megbízólevélnek az Ávr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.
(3) A megbízási szerződésben – az Ávr. 117. § (2)–(5)
bekezdéseire is figyelemmel – meg kell határozni:
a) az önkormányzati biztos feladatait;
b) a felelősségi szabályokat;
c) a megbízás időtartamát;
d) a biztost megillető díj összegét, a díj képzésének elveit és fizetésének feltételeit;
e) a költségelszámolás rendjét, az elszámolható költségek körét és indokolt esetben annak mértékét, a

8. §
(1) Az önkormányzati biztosra, továbbá azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendelnek ki, az Ávr. 116. § (3) és (6) bekezdéseiben, 117. §-ban
és 118. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy
a) az önkormányzati biztos feladatait, jogait és kötelezettségeit – az Áht. 71. § (2)–(3) bekezdéseiben,
valamint az Ávr. 117. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel – a megbízási szerződésben a
főpolgármester határozza meg.
b) az önkormányzati biztos a tevékenységéről a főpolgármesternek havonta – munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül
– köteles beszámolni. A beszámolóban számot kell
adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány,
a kintlévőségek alakulásáról, az Ávr. 117. § (2)–(3)
bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról.
c) a főpolgármester az önkormányzati biztossal kötött
szerződést módosíthatja vagy megszüntetheti.
(2) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt akkor kerülhet sor, ha
a) a költségvetési szervnek a szerződéseiben (megállapodásaiban) foglalt fizetési határidőkőn belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs;
vagy
b) az önkormányzati biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában az önkormányzati biztosnak felróható ok miatt nem eredményezett javulást;
vagy
c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható.
(3) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről a főpolgármester dönt. Amennyiben az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére a (2)
bekezdés b) pontjában foglalt okból kerül sor, a főpolgármester új önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a költségvetési szerv élére. Amennyiben az önkormányzati biztos kirendelésének megszüntetésére a (2)
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bekezdés c) pontjában foglalt okból kerül sor, a főpolgármester kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítását, a költségvetési szerv átszervezését vagy a költségvetési szerv
megszüntetését.
(4) A főpolgármester az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket tájékoztatásul megküldi a Fővárosi Közgyűlés részére.
9. §
(1) Az önkormányzati biztos haladéktalanul tájékoztatja a főpolgármestert, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
és egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.
(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos által készített (1) bekezdés szerinti dokumentumokat tájékoztatásul megküldi a Fővárosi Közgyűlés részére.
(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor záróértékelést köteles készíteni, amelyet – az
Ávr. 117. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott intézkedési tervvel együtt – a főpolgármester a Fővárosi
Közgyűlés elé terjeszt. A záróértékelés és az intézkedési terv elfogadásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt, az ülésre az érintett költségvetési szerv vezetőjét is meg kell
hívni.
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009.
(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2012. július 6.
INDOKOLÁS
Általános indokolás

Jelen rendeletalkotás célja az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása
alapján a jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének
újraszabályozása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vonatkozásában az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét szabályozó önkormányzati rendeleti szabályozás jogszabályi kereteit
határozza meg.
A 2. §-hoz
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek a tartozásállományukra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást a Főpolgármesteri Hivatalnak nyújtják be.
(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének megelőzése érdekében szabályozza a rendeletben meghatározott értékhatár elérése esetén az intézkedési terv készítésének kötelezettségét, valamint
a Főpolgármesteri Hivatal részére a beküldését.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott intézkedési terv
főpolgármester által történő továbbítását szabályozza a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Egészségpolitikai és Szociális
Bizottság, egyéb ágazathoz tartozó költségvetési
szervek esetén pedig a Fővárosi Közgyűlés felé.
(4) Tájékoztatási kötelezettséget ír elő az elfogadott intézkedési terv megvalósításáról a Főpolgármesteri
Hivatal részére történő megküldéssel.
(5) Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatásról, valamint a (2) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról készített tájékoztató főpolgármester által
a Fővárosi Közgyűlés felé történő megküldésre ad
szabályozást.
(6) A költségvetési szervek vezetői részére ír elő tájékoztatási kötelezettséget az 2. § (1) bekezdésében
előírt adatszolgáltatások közötti időszakra, ha az
intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállománya elérte a 4. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatárt.

2012. július 6.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
A 3. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére jogosultak körét szabályozza a 4. § (2) bekezdése szerinti mérték és idő elérése esetén.
A 4. §-hoz
(1) A Fővárosi Közgyűlés jogosultságát szabályozza
az önkormányzati biztos kirendelésére, akit a főpolgármester bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének kötelezettségét írja elő az előírt értékhatárok elérése esetére.
(3)–(4) Azon feltételeket írja elő melyek megléte szükséges az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek, gazdasági társaságok esetén, illetve ennek
a vizsgálatára szóló kötelezettségről rendelkezik,
továbbá azon feltételeket szabályozza, melyek
fennállása esetén önkormányzati biztosnak nem
jelölhetőek ki az adott személyek, gazdasági társaságok.
Az 5. §-hoz
(1) Az önkormányzati biztos nyilatkozat-adását szabályozza a megbízási díj, a költségelszámolás és a
külső szakértő igénybevétele és díjazása tekintetében.
(2) Külső szakértő díjának a kirendelt önkormányzati biztos költségei közötti elszámolásról rendelkezik.
(3) Az önkormányzati biztos díjazásának mértékét, és
ennek megállapításához a tájékoztatási kötelezettséget írja elő.
(4) A külső szakértő igénybevételét engedi, kivéve, ha
a gazdálkodó szervezet nyilatkozatában vállalta,
hogy annak igénybevétele nélkül látja el a feladatot.
(5) Külső szakértő igénybevétele előtti összeférhetetlenség vizsgálatát írja elő az Ámr. 150. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.
A 6. §-hoz
(1) A megbízási szerződés kötésére és a megbízó levél
kiadására vonatkozóan tartalmaz előírást a főpolgármester részére.
(2) A megbízó levél tartalmát az Ávr. 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával írja elő.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tartalmára vonatkozó előírást tartalmaz az Ávr. 117. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A 7. §-hoz
Az önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások tekintetében rögzíti, hogy az Ávr. 119. § (5) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.
A 8. §-hoz
(1) Az önkormányzati biztosra, valamint azon költségvetési szervre, melyhez a kirendelése történt
szabályozza. Előírja, hogy az Ávr. 116. § (3) és (6),
bekezdéseiben a 117. §-ban és a 118. §-ban foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy
a) Ávr. 117. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakon
túl az önkormányzati biztos feladatait, jogosítványait a főpolgármester szerződésben határozza meg,
b) az önkormányzati biztos főpolgármester felé
beszámolási kötelezettséggel tartozik a megtett
intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, valamint az Ávr. 117. § (2)–
(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról,
c) a főpolgármester önkormányzati biztossal kötött szerződés módosításának, megszüntetésének jogosultságát mondja ki.
(2) a)–c) az önkormányzati biztos megbízatásának a
megbízási szerződésben meghatározott időtartam
letelte előtti megszüntetésére vonatkozó szabályokat határozza meg.
(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának szerződésben foglaltaktól eltérő megszüntetéséről a főpolgármester dönt, valamint a felsorolt esetekben
a főpolgármester kezdeményezési jogosultságát
szabályozza új önkormányzati biztos kijelölése,
a közgyűlés felé a költségvetési szerv pénzügyi
helyzetének javítása, átszervezése, megszüntetése
tekintetében.
(4) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét
mondja ki a Fővárosi Közgyűlés felé az önkormányzati biztos havi jelentésének megküldésével.
A 9. §-hoz
(1) Az önkormányzati biztos tájékoztatási kötelezettségét írja elő, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti valamely fizetési kötelezettségét
nem teljesítette, egyidejű javaslattételi kötelezett-
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séggel a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét
mondja ki a Fővárosi Közgyűlés felé az önkormányzati biztos által az (1) bekezdés szerint elkészített dokumentumok megküldésével.
(3) Az önkormányzati biztos számára a megbízatásának megszüntetésekor elkészítendő – az Ávr.

2012. július 6.

117. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott
intézkedési tervvel együttes – záró értékelés készítését írja elő. A főpolgármester záró értékelés megküldésére vonatkozó kötelezettségét mondja ki a
Fővárosi Közgyűlés felé történő megküldésével.
A 10. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a korábbi azonos tárgyú rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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1. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez

Adatszolgáltatás
a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv által
elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:
Címrendje:
Adatszolgáltatás időszaka:

év

hó

Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat
ezer Ft-ban:
Eredeti éves költségvetési előirányzat 10%-a
ezer Ft-ban:
Eredeti éves költségvetési előirányzat 5%-a
ezer Ft-ban:
Ebből lejárt határidejű tartozásállomány ezer Ft-ban

Sorszám

Tartozásállomány
megnevezése

1.
1.

Állammal szembeni
tartozások

2.

Központi költségvetési szervekkel
szembeni tartozás

3.

Elkülönített pénzalapokkal szembeni
tartozás

4.

TB-alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány
önkormányzatok és
intézményeik felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen

Fordulónapi tartozásállomány
ezer Ft-ban

összesen

ebből átütemezett

összesen

ebből átütemezett

összesen
(7+9)

ebből átütemezett
(8+10)

30 napon túli
állomány az
eredeti éves
költségvetési kiadási
előirányzat
%-ában

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1–30 nap

31–60 nap

60 napon túli állomány

közötti állomány
összesen

ebből lejárt
tartozásáll.

ebből átütemezett

2.

3.

4.

összesen

ebből átütemezett

5.

6.

30 napon túli állomány

P. H.
................................................................
dátum
................................................................
gazdasági vezető

................................................................
vezető (igazgató)
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Kitöltési útmutató
az „Adatszolgáltatás a Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési
szerv által elismert tartozásállományról” űrlaphoz
Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesíti a Főpolgármesteri Hivatal felé az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 1.
melléklete szerinti űrlapon.
A költségvetési szervnek az űrlapon ki kell töltenie a nevét, számlaszámát, az éves költségvetés címrendje szerinti számát, adatszolgáltatási időszakként a tárgyévet, a tárgyhót.
A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 10%-a rovatokat ezer
forintban, kerekítve kell kitöltenie.
A tájékoztató adatok a tartozásállomány önkormányzati rendeletben meghatározott mértékével való összehasonlításhoz szükségesek.
Az egyes oszlopok adattartalma
1. A 2. számú oszlopban tartozásállományként a tárgyhó végi állapotnak megfelelően, az analitikus nyilvántartásban
szereplő összes tartozásállományt kell kimutatni.
2. A 3. számú oszlop a fordulónapi összes tartozás állományból fennálló lejárt tartozásállomány összegének kimutatására szolgál, melyet az analitikus nyilvántartások alapján kell kimutatni.
3. A 4. számú oszlop a fordulónapi összes lejárt tartozásállományból átütemezett tartozásállomány kimutatására szolgál.
4. Az 5–8. oszlopokban a fizetési határidőt 1 nappal is meghaladó kifizetetlen tartozásállományt kell kimutatni 1–30,
31–60 napos időintervallumban az átütemezett tartozásállománnyal együtt.
5. A 9–12. oszlopok a 60 illetve 30 napon túli lejárt tartozásállomány kimutatására szolgálnak az átütemezett tartozásállománnyal együtt.
Az egyes sorok adattartalma
1. Az állammal szembeni tartozások – ideértve a vámhatóságokkal szemben fennálló adósságállományt, valamint az illetéktartozásokat is – sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása, valamint az adónemekre előírt bevallások alapján történik.
2–3. A központi költségvetési szervekkel, valamint az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásállomány kitöltése a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus, részletező nyilvántartása alapján történik.
4. A társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás megállapítása a tb-bevallások és a bevallási nyomtatvány alapján történik.
5. A tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé sor kitöltése a helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, azok bevallásai alapján történik.
6. Az egyéb tartozásállomány sort a belföldi és külföldi szállítói számlák, valamint működési célú hitelek analitikus
nyilvántartása alapján kell kitölteni.
7. Összesen sor az előzőekben megjelölt sorok összegzésére szolgál.
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2. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez

Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:
Címrendje:
Adatszolgáltatás időszaka:

év

hó

NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy
1. a(z) ................... év ...................... hó …… nap állapot szerinti adatszolgáltatásban .................. ezer Ft összegben jelzett 30 napon túli tartozásállományt a tárgyhót követő naptól számított egy hónapon belül pénzügyileg úgy rendezzük,
hogy a lejárat időtartama egyetlenegy tartozás esetén se haladja meg a 60 napot,
2. ha az 1. pontban foglaltakat teljesíteni nem tudjuk, akkor az érintett tartozásra vonatkozóan legkésőbb a 60. napon
írásban tájékoztatjuk a Főpolgármesteri Hivatalnak az intézményfelügyelet ellátásában közreműködő főosztályát.

P. H.
................................................................
dátum

................................................................

................................................................

gazdasági vezető

vezető (igazgató)
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3. melléklet az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelethez
Az önkormányzati biztos kirendelésének eljárási szabályai
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét az 59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A Rendelet végrehajtásával kapcsolatos részletes eljárási előírásokat az alábbiak tartalmazzák:
I.
1. Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokat a Fővárosi Közgyűlés nyilvános pályázat alapján választja ki. A pályázati felhívást legalább két országos napilapban, továbbá a
Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni.
2. A pályázati felhívásnak (hirdetménynek) tartalmaznia kell:
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b) a pályázat célját, az önkormányzati biztos feladatával kapcsolatos leglényegesebb információkat,
c) az önkormányzati biztosi névjegyzékbe való felvétel jogszabályi és speciális feltételeit,
d) az ajánlatok benyújtásának idejét és bontásának helyét, módját és pontos időpontját,
e) az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat, a hiánypótlás feltételeit,
f) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének és idejének megjelölését,
g) az ajánlatot tett ajánlattevővel való szerződéskötés feltételeit.
3. Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén az alábbi adatok rendelkezésre bocsátásának előírása szükséges a pályázati felhívásban:
a) cég neve,
b) székhelye,
c) az alapítás időpontja,
d) tevékenységi köre,
e) a jegyzett, illetve saját tőke nagysága,
f) az alkalmazotti létszám, szakember állomány,
g) a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatai, valamint a
gazdasági társaság megbízásakor eljáró természetes személy megnevezése,
h) a cég üzleti tevékenységének adatokkal alátámasztott leírása.
4. A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen:
a) pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,
b) a felhívásban meghatározott feladatok ellátása érdekében az önkormányzati biztosnak való kijelölés esetén a feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségvállalásról,
c) a pályázatban közölt adatokban való változás 30 napon belüli közlésének kötelezettségéről,
d) kijelölése esetére szakértő bevonásának szükségességéről, vagy ha saját szervezete teremti meg az önkormányzati
biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feltételeket, akkor ezen körülményről,
e) a felsőfokú pénzügyi és számviteli iskolai végzettségről és a költségvetési gyakorlatról, annak igazolása mellett,
f) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,
g) arról, hogy egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék tartozása nem áll fenn,
h) az egészségügyi ágazat területére vonatkozóan csatolni kell fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézménynél végzett
1 fő önkormányzati biztosi vagy kincstári biztosi tevékenységet és 1 fő pénzügyi átvilágítási tevékenység igazo
lását,
i) minden olyan kérdésről, melyről a pályázati felhívás szerint a pályázó nyilatkozni köteles.
5. A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani, vagy a megjelölt időpontra beérkezően postán megküldeni.
6. A benyújtott pályázatok tartalmát legalább a pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni.
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7. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a Fővárosi Közgyűlés által kijelölt, felkért személyek jelenlétében
nyilvánosan történik, melyen a pályázók képviselői jelen lehetnek. A pályázó vagy meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.
8. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek az alábbiakat tartalmaznia kell:
a) felvételének helyét, idejét,
b) jelenlévők megnevezését,
c) a határidőben és a határidőn túl benyújtott pályázatok számát,
d) a határidőn belül benyújtott pályázatok alapján a pályázók megnevezését, a felhívásban kért nyilatkozatok, dokumentumok felsorolását vagy hiányát,
e) az észlelt hiányosságokat, érvénytelenségi okokat,
f) a bontásnál elhangzott esetleges észrevételeket és egyéb, a pályázatok elbírálása szempontjából lényeges körülményeket,
g) a jegyzőkönyv készítőjének és a hitelesítőjének aláírását.
9. Érvénytelen a pályázat, ha késedelmesen nyújtották be, a hiánypótlásra való felszólításban megjelölt határidőig a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették, továbbá ha a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint a Rendeletben foglalt egyéb feltételeknek.
II.
1. A pályázati felhívásra határidőben benyújtott pályázatokat az elbírálásra jogosult Fővárosi Közgyűlés által kijelölt
ad hoc bizottság elé kell terjeszteni.
2. Ha a felhívás másként nem rendelkezik, a pályázatokat a pályázatok bontását követő 10 munkanapon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidőt a Fővárosi Közgyűlés egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja. Az ajánlatok elbírálására nyitva álló határidő meghosszabbítás esetén sem lehet több 20 munkanapnál. Az elbírálás eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatni kell.
3. A Fővárosi Közgyűlés a pályázatoknak az ad hoc bizottság által történt értékelése eredményeképpen önkormányzati biztosnak jelölhető személyek vagy gazdasági társaságok listáját jóváhagyja, amit a Fővárosi Közlöny soron következő számában közzé kell tenni.
4. A Fővárosi Közlönyben közzétett névjegyzéket minden év március 31-ig felül kell vizsgálni az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek és a névjegyzékben szereplő személyek nyilatkozatai alapján.
5. A névjegyzékből törölni kell a személyeket erre vonatkozó kérelmük alapján, vagy ha már nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek. A névjegyzékből való törlésről a Fővárosi Közgyűlés dönt, amit a legközelebb megjelenő Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.
6. A Fővárosi Közgyűlés a névjegyzék kiegészítése érdekében pályázati felhívást tehet közzé.
7. Az aktualizált névjegyzéket a Fővárosi Közgyűlés évenként jóváhagyja.
III.
1. Az önkormányzati biztos kirendelésének felmerülése esetén a Fővárosi Közgyűlés – a névjegyzékbe felvett természetes személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül – az alábbi 2–5. pontok figyelembevételével önkormányzati biztost jelöl ki.
2. A névjegyzékből történő kiválasztáshoz az érintett ágazatban igazoltan gyakorlattal rendelkező személyektől vagy
gazdasági társaságoktól kell ajánlatot kérni. Az ajánlatkéréshez csatolni kell az adott költségvetési szerv gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat.
3. Az ajánlatokat legkésőbb a felkérés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell a felkérésben megjelölt helyre benyújtani.
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4. Önkormányzati biztosnak kijelölt személyt az összességében legkedvezőbb ajánlattevők közül kell kiválasztani. Ennek szempontjai:
a) a feladat megkezdésének időpontja, illetve időtartama,
b) a rendelkezésre állás mértéke napi, illetve heti óraszám,
c) ajánlati ár,
d) az ajánlat szakmai minősége a pályázatban benyújtott program alapján.
5. Kivételes esetben a Fővárosi Közlönyben közzétett névjegyzékben nem szereplő személy is kijelölhető, ha egyébként megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
IV.
Minden egyéb, e mellékletben nem szabályozott kérdésben a Rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
60/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező
1:4000 méretarányú térkép a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozóan, az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.
Részletes indokolás

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környékére vonatkozó keretövezet-módosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul.
A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

1

A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek
kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati
Irodában (Budapest, V. ker. Bárczy I. u. 1–3).

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
61/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képező
1:4000 méretarányú térkép a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12–14. szám alatti (10171/6 hrsz.) ingatlanra
vonatkozóan, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.
Részletes indokolás

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Budapest XII. kerület, Kútvölgyi út 12–14. szám alatti (10171/6 hrsz.) ingatlanra kiterjedő keretövezet – módosítás alapján a mellékletnek
megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a XII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

1 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek
kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati
Irodában (Budapest, V. ker. Bárczy I. u. 1–3).

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
63/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének (A
Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bizottság” cím 1–2. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„1. Dönt – az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével – eljárásrendtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében
a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg
nem haladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített
tájékoztatót, a közbeszerzési eljárást megindító felhívást
és dokumentációt, azok érdemi módosításait, a Bírálóbizottság összetételét – a BKISZ projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások kivételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
2. Dönt a Bírálóbizottság javaslata alapján – az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével – eljárásrendtől függetlenül,
szolgáltatás megrendelése esetében a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg nem haladó
egyedi értékű közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat
egyéb okból történő érvénytelenné, illetve a részvételi jelentkezés/ajánlat érvényessé nyilvánításáról, az eljárás
eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről – a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások kivételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
(2) Az SZMSZ 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bi-

zottság” cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról a
BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
(3) Az SZMSZ 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbeszerzési Bizottság” cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„8. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési
eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően, kivéve azon eseteket, amikor az európai uniós
projektek megvalósulását szolgáló és közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításáról
átruházott hatáskörben a főpolgármester jogosult dönteni a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
2. §
Az SZMSZ 5. sz. mellékletének (A Közgyűlés által
a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke) „BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság” cím a következő 3-5. pontokkal egészül ki:
„3. A BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban – értékhatártól függetlenül – dönt az eljárás
megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót, a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és
dokumentációt, azok érdemi módosításait, a Bírálóbizottság összetételét.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
4. A BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban – értékhatártól függetlenül – dönt a részvételre
jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, illetve a részvételi
jelentkezés/ajánlat érvényessé nyilvánításáról, az eljárás
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eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
5. A BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések
módosításáról.”
3. §
Az SZMSZ 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke) XVII. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatáskörök 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2012. július 6.
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület
egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök
átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.
Részletes indokolás

„7. Jóváhagyja és megköti a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével az európai uniós projektek megvalósulását szolgáló, és közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött fővárosi önkormányzati szerződések módosítását – a jóváhagyott engedélyokirat pénzügyi keretei között, nem érintve a szerződéses biztosítékok körét, kivéve a kötbérterhes véghatáridő módosítását
– a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.”

A „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése
(BKISZ)” projekt lefolytatása érdekében szükséges az
SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása és a
hatáskör BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése.

4. §

A 2. §-hoz

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Az 1. §-ban foglalt hatáskörök BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése miatt szükséges a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének módosítása.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 1. §-hoz

A 3. §-hoz
Az 1. §-ban foglalt hatáskörök BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése miatt szükséges a főpolgármester hatáskörének módosítása.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag
szükséges deregulációról rendelkezik.
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