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BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
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LXII. évfolyam

8. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 2012. évi igazgatási szünet
elrendeléséről ..................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ............................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 27/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .............................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete egyes fővárosi önkormányzati
rendeletek, valamint fővárosi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről .............................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási
területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .............................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .............................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 35/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .......................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 38/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról ...................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról ......................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról ..............................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő
közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..............................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...................................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..........................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 45/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...................................................



786
787
792
793
794
796
804
826
830
838
851
852
857
869
871
877
881
889

786

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. május 8.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
25/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által
foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület
– a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a Hivatal
költségtakarékos működésére.

2. §
Részletes indokolás
A Hivatal 2012. évi munkarendjében az igazgatási
szünet 2012. december 27–28. közötti időszakra (összesen 2 munkanap) kerül elrendelésre.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Az 1. §-hoz
A Rendelet az igazgatási szünet személyi hatályát állapítja meg, mely a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók
köre.
A 2. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A téli időszakra a két ünnep között célszerű igazgatási szünetet elrendelni.



A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a hatályvesztésről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
26/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ber. rendelet) 1. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros
Önkormányzatára, továbbá mindazon szervekre (így különösen a Főpolgármesteri Hivatalra, a Főváros Önkormányzat fenntartásában lévő egyéb költségvetési
szervekre, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságokra), amelyek a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásból a beruházást vagy felújítást a Fővárosi Önkormányzat javára – a
beruházási, felújítási okmányban (valamint megállapodásban) foglaltak szerint – megvalósítják.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházási és felújítási tevékenységére terjed
ki, beleértve a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás vagy a megvalósítási megállapodás alapján megvalósításra kerülő beruházásokat, felújításokat; valamint a
közös beruházásokat, felújításokat; továbbá a címzett és
céltámogatott beruházásokat is.”
2. §
A Ber. rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi
eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá
mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészí-

tést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is).
Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez
kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. A beruházásként elszámolandó beszerzések értékhatárát a számviteli
törvényben foglaltak szerint kell meghatározni.
2. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minősége vagy az adott eszköz használata
jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől
eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen
elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek),
amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül
a költségek nagyságától.
3. Fővárosi beruházás vagy felújítás: a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő olyan fejlesztési
feladat, amely a feladathoz rendelt költségvetési forrásból a Fővárosi Önkormányzat javára valósul meg úgy,
hogy a fejlesztés eredménye a Fővárosi Önkormányzat
vagyonát növeli.
4. Beruházás és felújítás költsége (értéke): a beruházási, felújítási okmányban szereplő tervezett költség (érték). A beruházás és felújítás költségének, illetve értékének megállapításakor az általános forgalmi adót is
figyelembe kell venni. Az általános forgalmi adó visszaigénylésére, illetve levonására jogosult beruházó beruházásának és felújításának finanszírozása során a saját
forrásai előirányzatát is figyelembe kell venni, legalább
a beruházással és felújítással összefüggésben felmerült
és levonható, illetve visszaigényelhető általános forgalmi adó erejéig.
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5. Beruházási, felújítási okmány: a program-alapokmány, a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, a célokmány és az engedélyokirat.
6. Privát érdek: az olyan anyagi, kapcsolati vagy más
előny, amely vagy amelynek eredménye a személynél,
szervezetnél, a szervezet vezető tisztségviselőinél, a személy vagy a szervezet vezető tisztségviselőinek hozzátartozóinál jelentkezik.
7. Privát érdekeltség: az a kapcsolatrendszer, amelyen
keresztül a privát érdek megvalósul.

2012. május 8.

A középtávú fejlesztési program közgyűlési tárgyalásához tájékoztató anyagként be kell mutatni az azt megalapozó és a javaslattal egyező tartalmú új induló beruházási, felújítási okmánytervezeteket.
(4) A középtávú fejlesztési programban jóváhagyásra
kerülő keretekhez, keret jellegű fejlesztésekhez és felújításokhoz, az ágazati fejlesztési koncepciókat megalapozó
tervezési keretekhez, valamint az intézményhálózat szerkezetátalakítási kerethez nem kell mellékelni a beruházási, felújítási okmánytervezeteket.”
4. §

8. Program alapú fejlesztés: ágazati vagy térségi fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, amely több egymással összefüggő beruházás, vagy felújítás útján valósul
meg, és egy programalapokmányban kerül felsorolásra.
9. Feladat megvalósításának folyamata: magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés, az
előkészítés, a kivitelezés és a lezárás valamennyi folyamatát.
10. Megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének
folyamata: a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány kiadásától a célokmány elfogadásáig tart.
11. Előkészítés folyamata: hatósági engedélyköteles
munkák esetében a célokmány jóváhagyásával kezdődik és az engedélyokirat elfogadásáig tart, hatósági engedélyhez nem kötött munkák esetén pedig az engedélyokirat jóváhagyásával kezdődik és az engedélyokiratban
szereplő előkészítési feladatok megvalósításáig tart.
12. Kivitelezés folyamata: az engedélyokirat jóváhagyásától a műszaki átadás lezárásáig tart. A beruházás/
felújítás lezárásának folyamata a műszaki átadás lezárásától az aktiválásig tart.”
3. §
A Ber. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A hétéves fejlesztési terv koncepciójának felülvizsgálata előkészítése részeként minden év szeptember
30-ig
a) felül kell vizsgálni valamennyi folyamatban lévő
beruházás/felújítás állását, a beruházási, felújítási okmányokban tervezett megvalósítási folyamattal (ütemezéssel) való egyezőségét,
b) el kell készíteni a hétéves fejlesztési terv szerinti első három évben induló minden beruházási és
felújítási feladathoz – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a feladat indításához szükséges
beruházási, felújítási okmánytervezetet.

A Ber. rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„6. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházásoknál vagy felújításoknál az azok megvalósításával összefüggő feladatokat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – a Főpolgármesteri Hivatal, vagy egyébként a
beruházási, felújítási okmányok jóváhagyására jogosult
testület vagy személy döntésével a beruházási, felújítási okmányban megjelölt más szervezet (a továbbiakban:
beruházó) látja el, a beruházó a beruházási, felújítási okmány jóváhagyásával kerül kiválasztásra.
(2) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított egyéb költségvetési szervek felújítási
tevékenységeinél a felújítási feladatok ellátása ezen szervek feladata.”
5. §
A Ber. rendelet 6/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az éves költségvetés jóváhagyására irányuló előterjesztéssel egyidejűleg – és annak tárgyalása során hozott közgyűlési határozatokat figyelembe véve – kell benyújtani a középtávú tervben szereplő, tárgyévben induló
új beruházások és felújítások készültségi fokának megfelelő
a) megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés engedélyokmányainak,
b) célokmányainak,
c) engedélyokiratainak,
d) pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásainak,
e) megvalósítási megállapodásainak
elkészített tervezeteit.”
6. §
A Ber. rendelet 6/C. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(5) Amennyiben az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat megvalósításához pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás vagy
megvalósítási megállapodás kapcsolódik, úgy a tervezett
új induló beruházásokhoz és felújításokhoz a pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodás vagy a megvalósítási megállapodás tervezetét is elő kell elkészíteni.”
7. §
A Ber. rendelet 14. § (6) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(6) A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, a
megvalósítási megállapodás, az építési vagy szolgáltatási koncesszió tartalmára és jóváhagyására e rendeletnek
az engedélyokiratok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályai az irányadók.”
8. §
A Ber. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A beruházási vagy felújítási engedélyokiratot (és
az azzal összefüggő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást) módosítani kell, ha
a) a jóváhagyott funkció változik, vagy a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban (kapacitásban) várhatóan 5%-nál nagyobb mértékű
változás következik be.
b) a jóváhagyott teljes költségelőirányzatot (tartalékkal és áfával) a beruházó várhatóan túllépi.
Nem kell az engedélyokiratot módosítani abban
az esetben, ha az EIB-hitellel megvalósuló beruházás előirányzata kizárólag a tényleges EIBhitelgarancia költségének összegével lépi túl a
teljes költségelőirányzatot.
c) a beruházás vagy felújítás befejezése a jóváhagyott határidőhöz képest várhatóan hat hónapot meghaladó mértékű késedelmet szenved.
Nem kell az engedélyokiratot módosítani abban
az esetben, ha kizárólag a jóteljesítési garancia
visszafizetési kötelezettsége miatt következik be a
befejezési határidő túllépése.”
9. §
A Ber. rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (1) Amennyiben az adott beruházás vagy felújítás megvalósításával összefüggő feladatokat nem a Főpolgármesteri Hivatal vagy a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv látja
el, úgy a beruházás vagy felújítás megvalósítására Bu-
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dapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, az államháztartási körön kívüli egyéb szervvel
pedig megvalósítási megállapodást köt.
(2) A beruházás vagy felújítás megvalósítására (kivitelezésre, beszerzésre stb.) irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak érvényes beruházási, felújítási okmány és pénzügyi fedezet (ide nem értve a külső szervtől
pályázat útján előirányzott fedezetet) birtokában lehet.
A kivitelezésre, beszerzésre, szolgáltatás megrendelésére
szerződést kötni azonban csak akkor lehet, ha a pályázat
alapján betervezett fedezetrész is rendelkezésre áll.”
10. §
A Ber. rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján Budapest Főváros Önkormányzata pénzeszközeinek átadásával, vagy megvalósítási megállapodás útján az abban
szabályozott módon történik, úgy – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodásban és a megvalósítási megállapodásban
az e rendelet 18–21. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásának, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény
szabályai szerinti eljárás kötelezettségét rögzíteni kell.
Amennyiben a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
tervezete, vagy a megvalósítási megállapodás tervezete nem az éves költségvetésről szóló előterjesztéssel egy
időben került a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra,
úgy annak jóváhagyására, megkötésére – átruházott hatáskörben – az adott beruházás, felújítás jóváhagyására
egyébként e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező szerv
vagy személy jogosult a jóváhagyott költségvetési előirányzat erejéig.”
11. §
A Ber. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő keretek, keret jellegű, vagy az intézményhálózat szerkezetátalakítási keret előirányzatokat mindaddig céltartalékon kell tervezni, amíg érvényes beruházási, felújítási
okmányuk nincs.”
12. §
A Ber. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) A beruházás vagy felújítás megvalósítására irányuló szerződést kötni, egyéb szerződéses kötelezettséget
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vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes engedélyokirat, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzügyi
fedezet birtokában és erejéig lehet. A beruházás vagy felújítás megvalósításával kapcsolatos kifizetések csak Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési rendelete,
e rendelet szabályai, valamint az érvényes beruházási,
felújítási okmány szerint teljesíthetők.”

2012. május 8.

mányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy
engedélyokirat erejéig és ütemezésének megfelelően lehet akkor, ha az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányban, célokmányban vagy
engedélyokiratban adott évre vonatkozóan szereplő forrás a költségvetési rendeletben is szerepel.”
16. §

13. §
A Ber. rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmánytervkészítési engedélyokmánnyal, célokmánnyal vagy engedélyokirattal rendelkező, folyamatban lévő feladatok
leállítását – a felmerült költségek elszámolásával egyidejűleg – a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata 7 éves fejlesztési
tervében történt változás miatt szükséges a feladat leállítása, úgy az erről szóló döntés a 7 éves fejlesztési terv
változásáról szóló közgyűlési döntést követően – a felmerült költségek elszámolása mellett – a főpolgármester
átruházott hatáskörébe tartozik. A leállítással egyidejűleg az érintett beruházási, felújítási okmányok hatályukat vesztik.”
14. §
A Ber. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Ha a beruházás vagy felújítás megvalósításához
ingó (ideértve az immateriális javakat is) vagy ingatlan
vagyon megszerzése szükséges, a vagyonszerzésre Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szabályait is alkalmazni kell.”
15. §
A Ber. rendelet 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A beruházással vagy felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet vagy az arra vonatkozó biztosíték,
hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet a beruházó rendelkezésére áll, az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány
vagy engedélyokirat, valamint az ezek alapján megkötött
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás vagy megvalósítási megállapodás.
(2) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni, egyéb kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes megvalósíthatósági tanul-

A Ber. rendelet 24/A. § (2) bekezdésének helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) A javított megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy engedélyokirat
kiadására az eredeti beruházási, felújítási okmányt aláírók jogosultak.”
17. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. A
Ber. rendelet módosított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni,
megvalósítási megállapodás azonban folyamatban lévő
beruházási, felújítási feladatra is köthető.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g) pontja értelmében, valamint
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének
szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. § (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt.,
mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására. Ezen feladat megvalósítására vonatkozó szerződéses konstrukció megalkotásához szükséges a
közgyűlés rendeletének módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályának változtatásával a rendelet hatályát kiterjeszti a Budapest Főváros Önkormányzata mellett azon szerveire is (így különösen a Főpolgármesteri
Hivatalra, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
egyéb költségvetési szervekre, a Fővárosi Önkormányzat
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tulajdonában lévő gazdasági társaságokra, tehát a BKKra is), amelyek a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő forrásból a beruházást vagy felújítást a Fővárosi Önkormányzat javára – a beruházási, felújítási
okmányban (valamint megállapodásban) foglaltak szerint – megvalósítják. Ez a rendelet teremti meg annak lehetőségét, hogy a megvalósulásra irányuló megállapodásokra a rendelet alkalmazható legyen.
A 2. §-hoz
A rendeletben szereplő fogalom meghatározásokat,
definíciókat tartalmaz, amelyek értelmezése és pontosítása elősegíti az egységes jogalkalmazást.
A 3. §-hoz
A rendeletmódosítás ezen része pontosításokat tartalmaz adott hétéves fejlesztési terv koncepciójának felülvizsgálatának előkészítése kapcsán.

791
A 10. §-hoz

Az érintett bekezdés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses
konstrukcióra is.
A 11–14. §-hoz
A jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályok
változása miatt az érintett részekben előforduló szavak,
kifejezések módosítása vált szükségessé.
A 15. §-hoz
A rendelet hatálya a módosítás alapján kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses konstrukcióra is, ezért volt szükséges a közbeszerzési eljárások
kapcsán az indításukhoz szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állásának keretében beemelni a megvalósítási megállapodást is.

A 4. §-hoz
A 16. §-hoz
A rendelet hatálya alá tartozó beruházások vagy felújítások esetén a megvalósítással összefüggő feladatok kapcsán a rendelet a beruházó fogalmába beemeli azon más
szervezetet, amely a beruházási, felújítási okmányokban
beruházóként megnevezésre kerül.

Az érintett bekezdés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses
konstrukcióra is.

Az 5–8. §-hoz

A 17. §-hoz

Az érintett bekezdések módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a megvalósítási megállapodásokra mint szerződéses
konstrukcióra is.

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik, illetve rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a rendelet módosított rendelkezéseit az
e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben
kell alkalmazni, valamint a megvalósítási megállapodás
azonban folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatra is köthető.

A 9. §-hoz
A rendelet ezen részének módosítása elhatárolja egymástól a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást – amelyet Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel köt –, valamint a megvalósítási
megállapodást az olyan szervezettel kötött szerződéstől,
amely státuszát tekintve nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv. Emellett a fedezetre vonatkozó meghatározás is ezen paragrafus keretein belül
történik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
27/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés
b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–
109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 56. § (1) bekezdésében szereplő „– a (2) bekezdésben, valamint az 57. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak
kivételével –„ szövegrész helyébe„ – a (2) bekezdésben,
az 57. § (1)–(2) bekezdéseiben, valamint az 58/A. §-ban
foglaltak kivételével –„ szövegrész lép.
(2) A R. kiegészül az alábbi új 58/A. §-sal:
„58/A. § A BKK Zrt. vagyonkezelésében lévő BKVrészvények vonatkozásában a BKK Zrt. vagyonkezelőként a részvénytulajdonos jogai közül gyakorolhatja a
gazdasági társaságokról szóló törvény alapján az egyedüli tagot (részvényest) megillető azon jogokat a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint, mely szerint a
vezető tisztségviselők részére írásbeli utasítást adhat, továbbá az igazgatóság tagjainak többségét jelölheti, és
visszahívásukat kezdeményezheti.”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (8) bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és kötelezettségei, ha jogszabály
másként nem rendelkezik. Miután a BKV Zrt. részvényei
vagyonkezelési szerződés alapján a BKK Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek, így a hivatkozott törvényi előírás
alapján (és a vagyonkezelési szerződéssel összhangban)
a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó rendeletében is szabályozni szükséges a BKK Zrt.-t vagyonkezelőként a
BKV-részvények kapcsán megillető tulajdonosi jogokat.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A BKK Zrt.-t vagyonkezelőként a BKV-részvények
kapcsán megillető tulajdonosi jogokat rögzíti, összhangban a vagyonkezelési szerződéssel. A BKK Zrt. ennek
alapján gyakorolhatja a jelenleg hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdésében szabályozott ún. utasításadási jogot a vezető tisztségviselőkkel szemben, továbbá jelölheti az igazgatóság
tagjainak többségét, és visszahívásukat kezdeményezheti
(a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint), továbbá a minden egyéb, a BKV-részvényekhez fűződő jog továbbra is a részvénytulajdonos Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.

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
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése
i) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV.
törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári
cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:
„Dr. Balázs György
Bara Margit
Bertalan Tivadar
Bolberitz Pál
Frenreisz Károly
Göröcs János
Jókai Anna
Koltai Lajos
Kubik Anna
Mága Zoltán
Máthé Erzsi
Pitti Katalin
Ránky Mátyásné
Prof. Dr. Sótonyi Péter
Teller Ede
Zsíros Tibor”

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Dr. Balázs György, Bara Margit, Bertalan Tivadar, Bolberitz Pál, Frenreisz Károly, Göröcs János, Jókai
Anna, Koltai Lajos, Kubik Anna, Mága Zoltán, Máthé
Erzsi, Pitti Katalin, Ránky Mátyásné, Prof. Dr. Sótonyi
Péter, Teller Ede, Zsíros Tibor), akiknek 2012-ben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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29/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. § (3) bekezdésének helyébe a következő mondat lép:
„Az állandó és ideiglenes bizottságok felsorolását,
maximális létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.”
2. §
Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.
számú melléklete lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata által 2011. augusztus 25. napján
aláírt társulási megállapodás alapján jogi személyiségű önkormányzati társulás jött létre a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” (BKISZ) beruházás
projektgazdai feladatainak ellátására. A Társulás legfőbb
szervének (Társulási Tanács) hatáskörébe tartozó projektgazdai feladatok ellátása várhatóan nagy számú döntés meghozatalát igényli, ezért a legfőbb szerv döntését megelőző, a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó
tagi képviseleti döntések meghozatalát indokolt bizottsági hatáskörbe utalni.
A módosítás javaslattételi joggal ruházza fel a bizottságot azokban a projektet érintő kérdésekben, amelyekben a Fővárosi Közgyűlés dönt.
A Társulást az alapító önkormányzatok kizárólag a
fejlesztési feladat végrehajtására hozták létre, ezért ideiglenes bizottsági működés indokolt.

3. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete a „Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság” fejezetet követően az alábbi fejezettel egészül ki:
„BKISZ PROJEKT IDEIGLENES BIZOTTSÁG
1. A Budapest–Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök tekintetében a Társulási Tanács döntését megelőzően gyakorolja a Fővárosi
Önkormányzatot mint tagot megillető döntési jogosítványokat
(1990. évi LXV. törvény 9. § (3).
2. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlés részére a
projekttel kapcsolatos, illetőleg a Társulás működésével összefüggő aktuális ügyekben.
(1990. évi LXV. törvény 23. § (1).”

A szervezeti és működési rend változtatása érdekében
szükséges az SZMSZ módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. és 2. §-hoz
Az ideiglenes bizottság létrehozására tekintettel a javaslat e rendelkezése pontosítja az SZMSZ-nek a bizottságok felsorolását tartalmazó rendelkezéseit.
A 3. §-hoz
A módosítás az ideiglenes bizottság hatáskörét rögzíti.
A 4. §-hoz

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép
hatályba és az ezt követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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4. számú melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
a 29/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
A Közgyűlés bizottságai és maximális létszámuk

A Közgyűlés állandó bizottságai

Maximális létszámuk

1. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság

7 fő

2. Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket
Vizsgáló Bizottság

7 fő

3. Gazdasági Bizottság

7 fő

4. Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság

7 fő

5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

7 fő

6. Közbeszerzési Bizottság

7 fő

7. Oktatási Bizottság

7 fő

8. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

7 fő

9. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

7 fő

10. Közterület-hasznosítási Bizottság

7 fő

A Közgyűlés ideiglenes bizottságai
BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság

Maximális létszámuk



5 fő
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30/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
egyes fővárosi önkormányzati rendeletek, valamint fővárosi szabálysértési rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti
jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva, az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság követelményéből
eredő jogbiztonság helyi szinten történő érvényesülésének biztosítása érdekében egyes fővárosi önkormányzati rendeletek, valamint fővárosi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás és feladatkör alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti:
1. 6/1991. (II. 19.) Főv. Kgy. rendelet az 1990. évi
CIV. törvényben megállapított, a főváros önkormányzatait megillető normatív állami hozzájárulások és személyi jövedelemadó fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti megosztásáról,
2. 20/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet az 1991. évben befolyó helyi iparűzési adó megosztására,
3. 23/1992. (VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet az egészségügyi feladatok ellátásának a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
megosztásáról,
4. 38/1992. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet a helyi
iparűzési adó bevezetésével kapcsolatos eljárás és
anyagi érdekeltség szabályozásáról szóló 21/1991.
(IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
5. 12/1993. (IV. 19.) Főv. Kgy. rendelet a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről,
6. 13/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint
azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv.
Tan. rendelet módosításáról,
7. 19/1993. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet a helyi
iparűzési adó bevezetésével kapcsolatos eljárás és anyagi érdekeltség szabályozásáról szóló 38/1992. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet és a
Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről
szóló 12/1993. (IV. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
8. 37/1993. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

9. 47/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I.
31.) Főv. Tan. rendelet, valamint a módosítására kiadott 13/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet
preambulumának módosításáról,
10. 53/1993. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet egyes tanács- és önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről,
11. 8/1994. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
12. 9/1994. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
13. 15/1994. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet tanács- és
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,
14. 39/1994. (VII. 8.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest
területén személytaxi-szolgáltatás céljára használt járművek számának meghatározásáról szóló
8/1993. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül
helyezéséről,
15. 44/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről,
16. 50/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek kiegészítéséről és módosításáról,
17. 64/1994. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
18. 25/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet egyes épített
értékek helyi védettségének megszüntetéséről, illetve védettség alá helyezéséről,
19. 35/1995. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletközpontokról
szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
20. 58/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet egyes tanács- és önkormányzati rendeletek módosításáról,
21. 78/1995. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételéről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
22. 86/1995. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
23. 26/1996. (V. 29.) Főv. Kgy. rendelet egyes épített
értékek helyi védettség alá helyezéséről,
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24. 31/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
25. 35/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
26. 50/1996. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest
Főváros Közgyűlése egyes rendeleteinek kiegészítéséről,
27. 54/1996. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről és módosításáról,
28. 60/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
29. 63/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról,
30. 69/1996. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről,
31. 70/1996. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet az ebtartásról szóló 3/1968. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet
értelmezéséről, egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
32. 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól,
33. 78/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet az egészségügyi feladatok ellátásának a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztásáról szóló 23/1992. (VII. 30.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
34. 81/1996. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
35. 85/1996. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet a helyi
iparűzési adó bevezetésével kapcsolatos eljárás
és az anyagi érdekeltség szabályozásáról szóló
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
36. 9/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi
közterületek használatáról és rendjéről szóló
59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
37. 10/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.
20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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38. 14/1997. (IV. 23.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
díszkivilágításáról szóló, 31/1996. (VI. 21.) Főv.
Kgy. rendelettel módosított 12/1991. (VI. 6.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
39. 22/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet az egyes
épített értékek helyi védettség alá helyezéséről,
40. 51/1997. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet az egészségügyi feladatok ellátásának a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztásáról szóló 23/1992. (VII. 30.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
41. 61/1997. (XI. 14.) Főv. Kgy. rendelet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről,
42. 70/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
43. 73/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a helyi iparűzési adó bevezetésével kapcsolatos eljárás és az
anyagi érdekeltség szabályozásáról szóló 21/1991.
(IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
44. 12/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet az építési
engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített építmények visszatérítendő bontási támogatásáról szóló 37/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről,
45. 15/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
46. 18/1998. (IV. 15.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
47. 21/1998. (V. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
48. 22/1998. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
49. 25/1998. (V. 22.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában lévő, személyes
gondoskodást biztosító szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
50. 29/1998. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
51. 35/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.
20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
52. 41/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995.
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
53. 53/1998. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
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szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
54/1998. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII.
1.) Főv. Kgy. rendelet kiegészítéséről,
62/1998. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
63/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
65/1998. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a helyi
iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
2/1999. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
3/1999. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint
azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv.
Tan. rendelet módosításáról,
4/1999. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997.
(II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
21/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
24/1999. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában levő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
31/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
44/1999. (IX. 23.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
48/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
50/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
51/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
53/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
61/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatá-
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rozó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
62/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről,
64/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
65/1999. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 39/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
70/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási és gyermekvédelmi intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
72/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
6/2000. (II. 29.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
9/2000. (III. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi
önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózatépítés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
22/2000. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
32/2000. (VI. 26.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
36/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról,
53/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
59/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
63/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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83. 69/2000. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
84. 2/2001. (II. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
85. 4/2001. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi
önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózatépítés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
86. 26/2001. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
87. 39/2001. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
88. 47/2001. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
89. 55/2001. (IX. 20.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi önkormányzatok által a szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
90. 62/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
91. 72/2001. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
92. 86/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Információgazdálkodási Alapról,
93. 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének
megteremtéséről,
94. 88/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet az adat- és
információgazdálkodásról,
95. 96/2001. (2002. I. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes
fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
96. 97/2001. (2002. I. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
97. 2/2002. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi
önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózatépítés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
98. 4/2002. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
99. 21/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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100. 28/2002. (V. 28.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
101. 34/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
102. 39/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
103. 54/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
104. 55/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
105. 56/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
106. 57/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
107. 9/2003. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi
önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózatépítés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
108. 17/2003. (V. 13.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
109. 25/2003. (V. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
110. 36/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
111. 37/2003. (VII. 17.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
112. 43/2003. (IX. 19.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
113. 54/2003. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
114. 57/2003. (XI. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
115. 78/2003. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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116. 10/2004. (IV. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
117. 12/2004. (IV. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest
Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ),
valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges
követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
118. 17/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
119. 24/2004. (V. 24.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
120. 37/2004. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi önkormányzatok által a szennyvízcsatornahálózat-építés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
121. 56/2004. (XI. 19.) Főv. Kgy. rendelet a közterülettel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
122. 15/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet a kerületi
önkormányzatok által szennyvízcsatornahálózatépítés ösztönzésére igénybe vehető fővárosi céltámogatásról szóló 10/1999. (IV. 23.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
123. 17/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
124. 24/2005. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
125. 35/2005. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelet Budapest
Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ),
valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
126. 36/2005. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
127. 42/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
128. 43/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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129. 47/2005. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
130. 55/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
131. 59/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
132. 69/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
133. 76/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
134. 95/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
135. 3/2006. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
136. 8/2006. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
137. 14/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
138. 22/2006. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest
Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ),
valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT), illetve a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges
követelményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv.
Kgy. rendelet módosításáról,
139. 33/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
140. 35/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
141. 36/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
142. 58/2006. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet egyes önkormányzati rendeletek módosításáról,
143. 77/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
144. 78/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet a főváros
városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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145. 1/2007. (II. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
146. 17/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
147. 18/2007. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
148. 38/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
149. 46/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
150. 47/2007. (IX. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
151. 51/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
152. 52/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
153. 67/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
154. 68/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet változtatási tilalom elrendeléséről,
155. 69/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
156. 70/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
157. 79/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
158. 84/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
159. 16/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
160. 25/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
161. 30/2008. (VI. 11.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
162. 35/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének
rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
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163. 46/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
164. 47/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
165. 50/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
166. 57/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
167. 58/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
168. 59/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
169. 60/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének
rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
170. 38/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
171. 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a helyben
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladatés hatásköréről,
172. 52/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
173. 53/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
174. 54/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
175. 61/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
176. 62/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
177. 63/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
178. 69/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
179. 89/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X.
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
180. 90/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,

802

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

181. 91/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
182. 92/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
183. 5/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
184. 6/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
185. 21/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
186. 22/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
187. 23/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
188. 25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
189. 26/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
190. 32/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
191. 39/2010. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest
Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII.
10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
192. 41/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
193. 42/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
194. 43/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
195. 44/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
196. 45/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
197. 50/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
198. 69/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
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199. 70/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
200. 1/2011. (I. 14.) Főv. Kgy. rendelet az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy.
rendelet módosításáról,
201. 7/2011. (II. 1.) Főv. Kgy. rendelet a díszpolgári
cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
202. 11/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról,
203. 91/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
2. §
Hatályát veszti:
1. a közterület- és városrésznevek megállapításáról,
valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990.
I. 31.) Főv. Tan. rendelet 32. §-a,
2. a főváros városképe és történelme szempontjából
meghatározó épített környezet védelméről szóló
54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 18. §-a,
3. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet 17. §-a,
4. egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet
13. §-a,
5. a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a,
6. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy.
rendelet 15/B. §-a,
7. Budapest főváros települési közműves vízszolgáltatásának korlátozási tervéről és a vízfogyasztás
rendjéről szóló 39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a,
8. a választási plakátok egyes középületeken és a
közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 5/1998. (II. 27.) Főv.
Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése,
9. a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a,
10. a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról 43. § (2)–(5) bekezdései,
11. a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005.
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a,
12. Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (2)
bekezdése,
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13. Budapest főváros közterületein a taxiállomások
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének
rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2)–(4) és (8) bekezdései,
14. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011.
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 18. §-a.
3. §
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és 4. § 2012. május 31-én lép hatályba.
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c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető,
a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett
vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
A Jat. fenti rendelkezéseit kell alkalmazni a szabálysértési rendelkezések vonatkozásában is az újonnan hatályba lépett jogszabályokkal való összhang megteremtése, a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében.

(3) Jelen rendelet 2012. június 1-jén hatályát veszti.
Részletes indokolás
4. §

Az 1. §-hoz

(1) A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet
VI. RÉSZ IV. fejezet 43. § és az afeletti cím helyébe a következő VI. RÉSZ IV. fejezet 43. § és az afeletti cím lép:
„IV. fejezet
Egyéb rendelkezés
„43. § A jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység – a Hgt.-ben meghatározottak
szerint – kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.”
(2) A Budapest főváros közterületein a taxiállomások
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről
szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (5) bekezdésében a „szabálysértésekről” szövegrész helyébe a
„szabályok megsértéséről” szöveg lép.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet
esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában
e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

A tervezet formailag még hatályos, de már végrehajtott fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésére tesz javaslatot. A Jat. 12. § (1) bekezdése
alapján a módosító rendelkezés és a hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és
a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat.
13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. A Jat. 14. § (19) bekezdése szerint a módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem
érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát, illetve jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi
rendelkezés újbóli hatálybalépését.
A 2. §-hoz
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. tv. 254. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok, így a Fővárosi Önkormányzat is, 2012. május 31-ig
köteles hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Ez a jogszabályi kötelezettség részben önálló hatályon kívül helyező rendelet megalkotása útján, részben
az érintett önkormányzati rendeletek aktuálissá vált módosítása kapcsán, azzal egyidejűleg valósul meg.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.



A 4. §-hoz

Szabálysértési tényállás miatti módosítások.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (4) bekezdésének
4. mondata helyébe a következő mondat lép:
„A Közgyűlés által a bizottságra átruházott hatáskörben, vagy közvetlen törvényi rendelkezésből eredő bizottsági hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot – a főpolgármester által adott meghatalmazás
alapján – a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy
más személy képviseli, önkormányzati kötelezettségvállalás esetén a főjegyző által kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése mellett.”
2. §
Az SZMSZ 15. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést – a zárt ülés anyagának kivételével – meg kell
küldeni, az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.”
3. §
Az SZMSZ 58. § feletti cím és az 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A FŐVÁROSI TERÜLETI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK

tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtásától számított
30, testületi döntés esetén 60 napon belül döntést hozni.
(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével kell rendeletet alkotni, valamint határozatot hozni a
fővárosi önkormányzatnak a nemzetiségek jogairól szóló
törvényben meghatározott nemzetiségi jogok, különösen
a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében,
amely a nemzetiségi lakosságot e minőségében érinti.
(3) A fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokat
érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Fővárosi
Önkormányzat döntését megelőző 30 nappal meg kell
küldeni.
(4) A Fővárosi Önkormányzatnak a fővárosi területi
nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírtak
szerint kell megkötni. A Fővárosi Önkormányzat a megállapodás szerinti működési feltételeket a megállapodás
megkötését, módosítását követő 30 napon belül rögzíti e
rendeletében.
(5) A fővárosi nemzetiségi intézmények vezetőinek kinevezésére (felmentésére, vezetői megbízás visszavonására), vagy a nemzetiséghez tartozók képzésére is kiterjedő fővárosi önkormányzati döntés meghozatalára csak
az érintett nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével
kerülhet sor.”
4. §
Az SZMSZ 60. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„h) kötelezettségvállalásra írásban felhatalmazhatja
a bizottság elnökét, a Közgyűlés tagját, illetve a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóját.”
5. §

58. § (1) Ha a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok jogainak gyakorlásához a Fővárosi Önkormányzat döntése szükséges, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok erre irányuló kezdeményezését a
döntésre jogosult köteles a következő ülésén napirendre

Az SZMSZ 62. § (1) bekezdésének második mondata
helyébe a következő rendelkezés lép:
„A főpolgármester gyakorolja a főjegyző felett az
egyéb munkáltatói jogokat.”
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6. §

Az SZMSZ 67. § feletti cím és a 67. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„BUDAPEST FŐVÁROS KÖZTERÜLETFELÜGYELETE
67. § (1) Budapest Főváros Közterület-felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a Fővárosi Önkormányzat jogi
személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye.”
7. §
Az SZMSZ 68. § (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott hatásköröket az „Önkormányzati rendeletekben
átruházott hatáskörök jegyzéke” tartalmazza. Az „Önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök jegyzéke” a Budapest.hu portálon tekinthető meg.
(3) A rendelet mellékleteinek és az „Önkormányzati
rendeletekben átruházott hatáskörök jegyzéke” naprakészen tartásáról a főjegyző gondoskodik.
(4) A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel együtt
a Főpolgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt
tekinthető meg.”
8. §
Az SZMSZ 69. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A fővárosi önkormányzati rendeleteket és a normatív határozatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapjában, a Fővárosi Közlönyben kell kihirdetni.”
9. §
Az SZMSZ 1. sz. melléklete [A Fővárosi Közgyűlés
önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke] helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
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„a) A Közgyűlés normatív és nem normatív határozatai évente, közös sorszám alatt, egységes, folyamatos sorszámmal jelennek meg.
A normatív határozat megjelölése az alábbi sorrendben: a „Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének” megnevezést, a sorszámot arab számmal, a „/”
jelet, a közzététel évét arab számmal, zárójelben a határozat közzétételének hónapját római számmal és napját
arab számmal, a „határozata” kifejezést és a normatív
határozat címét foglalja magában. [Például: Budapest
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2012. (II. 17.)
határozata a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról].
A nem normatív határozat megjelölése az alábbi sorrendben: a „Fővárosi Közgyűlés” megnevezést, a sorszámot arab számmal, a „/” jelet, a meghozatal évét arab
számmal, zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal, a „Főv.
Kgy.” megjelölést és a „határozata” kifejezést foglalja
magában. [Például: A Fővárosi Közgyűlés 1/1993. (I. 7.)
határozata. Rövidítve: 1/1993. (I. 7.) Főv. Kgy. h.].”
(2) Az SZMSZ 2. sz. melléklet „II. A rendeletek előkészítésének különös szabályai” cím 5. a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„a) Jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet 9. § (4) bekezdése, 10–14. §-ai
szerint kell végezni. [Például: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/1991. (II. 25.) önkormányzati rendelete a ...-ról. Rövidítve: 2/1991. (II. 25.) Főv.
Kgy. r. Az évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontja, mely a Fővárosi Közlönyben való megjelenésre utal.]”
(3) Az SZMSZ 2. sz. melléklet „II. A rendeletek előkészítésének különös szabályai” cím 6. pontjának felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. Az önkormányzati rendelet és normatív határozat
kihirdetése, nyilvántartása, propagandája és a végrehajtás biztosítékai:
a) Az önkormányzati rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.”
11. §

10. §
(1) Az SZMSZ 2. sz. melléklet [Az előterjesztések
előkészítésének rendje és általános követelményei] „I.
A közgyűlési előterjesztések általános rendje” cím 9. a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ 3. sz. melléklet [A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke] 22. pontjának
„[75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 42. §]” szövegrésze
helyébe a „[22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 45. §]” szöveg lép.
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12. §

Az SZMSZ 4. sz. melléklet [A Közgyűlés állandó bizottságai és maximális létszámuk] 4. pontja „Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottság” szövegrész helyébe a „Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” szöveg lép.
13. §
Az SZMSZ 5. sz. melléklete [A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke] helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
14. §
Az SZMSZ 6. sz. melléklete [A tanácsnokok és feladatköreik] helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
15. §
Az SZMSZ 7. sz. melléklete [A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke] helyébe e rendelet 4.
számú melléklete lép.
16. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
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j) 48. § (7) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
k) 49. § (1) bekezdés e) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
l) 50. § (4) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
m) 62. § (2) bekezdés i) pontjában a „Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjének” szöveg,
n) a 2. sz. melléklete I. 8. e) pontjában a „kisebbségi”
szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.
18. §
Hatályát veszti az SZMSZ 2. számú melléklete II. fejezet 8. pont első mondatának „valamint az 1. és 2. sz.
függelékekben” szövegrésze és az SZMSZ 1. sz. és 2. sz.
függeléke.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-ei ülésén
megalkotta a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), mely 2011. január
1-jén lépett hatályba.

17. §
Az SZMSZ
a) 1. § (6) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg
b) 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
c) 7. § e) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe
a „nemzetiségi” szöveg,
d) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
e) 16. § (4) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
f) 24. § (5) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
g) 36. § (3) bekezdésében a „Fővárosi Közigazgatási
Hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjének” szöveg,
h) 39. § b) pontjában „kisebbségi” szövegrész helyébe
a „nemzetiségi” szöveg,
i) 48. § (4) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi” szöveg,

Az elmúlt több mint egy év jelentős jogszabályváltozásaira tekintettel a Főpolgármesteri Hivatalban – a többi más fővárosi közgyűlési rendelet mellett – megtörtént
az SZMSZ és mellékleteinek a felülvizsgálata is. Ennek
eredményeképpen szükséges az SZMSZ módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, a kormányrendeletben meghatározott
végzettséggel rendelkező személy lehet jogosult.
A 2. §-hoz
A javaslat pontosítja az SZMSZ azon szabályát, mely
arra vonatkozóan tartalmaz szabályokat, hogy az állandó
tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére valamennyi közgyűlési előterjesztést meg kell küldeni. A
módosítás rögzíti, hogy a zárt ülés anyaga az állandóan
meghívottak részére nem kerül megküldésre.
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A 3. §-hoz

A 10. §-hoz

Az Országgyűlés megalkotta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, mely a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”re változtatta. Az új nemzetiségi törvény a nemzetiségi
önkormányzatok működésének biztosításával kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok tekintetében is változást hozott, melyek a módosítási javaslatban kerültek
megjelenítésre.

E szakasz tartalmazza a normatív határozatok és nem
normatív határozatok megjelölésének, kihirdetésének
szabályait.

A 4. §-hoz
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint kötelezettséget írásban felhatalmazott személy vállalhat.
Az 5. §-hoz
A javaslat a főjegyző feletti egyéb munkáltatói jog
gyakorlását rögzíti.
A 6. §-hoz
A Fővárosi Közterület-felügyelet elnevezése megváltozott Budapest Főváros Közterület-felügyeletre, melynek átvezetése szükségessé vált.

A 11. §-hoz
A Fővárosi Közgyűlés új rendeletet alkotott Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Ennek megfelelően szükségessé vált a jogszabályi hivatkozás megváltoztatása.
A 12. §-hoz
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”-re változtatta. Ez teszi szükségessé a
Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság nevének megváltoztatását Jogi,
Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző
Bizottságra.
A 13. § és 15. §-okhoz

Az önkormányzati rendelet és a normatív határozat kihirdetésének szabályait tartalmazza.

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
szóló 2011. évi CLIV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2011. évi
módosításának eredményeképpen az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás biztosítása nem a Fővárosi
Önkormányzat feladata, ezért az egészségüggyel kapcsolatos átruházott hatáskörök hatályon kívül helyezése is
indokolttá vált. A hatályos joganyagot áttekintve további
pontosítások váltak szükségessé, melyeket a hatásköröket megállapító korábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése melletti új jogszabályok megalkotása indokolnak
egyrészt a jogszabályi hivatkozások megváltoztatásával,
másrészt egyes hatásköröket érintően.

A 9. §-hoz

A 14. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2001 novemberében fogadta el a Budapesti Információ-gazdálkodási Programot.
A feladatok végrehajtása 2009. év végéig befejeződött,
és az ennek pénzügyi fedezetét biztosító forrás megszűnt, ezért indokolt a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt
önkormányzati feladatainak jegyzékéből az ezzel kapcsolatos feladatokat hatályon kívül helyezni. Szükséges
továbbá hatályon kívül helyezni az elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetésével kapcsolatos önként
vállalt feladatot.

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCVIII. törvény megszüntette a Budapesti Regionális
Fejlesztési Tanácsot. Ezért indokolt az Agglomerációs tanácsnok azon feladatkörét hatályon kívül helyezni, mely
szerint részt vesz a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) Ellenőrzési és Monitoring Bizottságának munkájában.

A 7. §-hoz
A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott
hatásköröket az „Önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök jegyzéke” naprakészen tartása érdekében
célszerű azokat kiemelni az SZMSZ-ből és a Budapest.hu
portálon megjelentetni.
A 8. §-hoz

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá való átalakulása érintette a Fővárosi Tűzoltóságot is. Ez tette szükségessé a Közbiztonsági tanácsnok
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ezzel kapcsolatos feladatainak hatályon kívül helyezését.
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A 17. §-hoz

Megváltozott a Fővárosi Közterület-felügyelet elnevezése Budapest Főváros Közterület-felügyeletre, melynek átvezetése szükségessé vált.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezését „nemzetiségi”-re változtatta. Ez a változás átvezetésre került az SZMSZ-en.

A 16. §-hoz

A 18. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről és deregulációjáról
gondoskodik.

Az SZMSZ függelékeinek hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

1. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
A 31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete
A Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke
1. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadót önkormányzati intézményként a pályaválasztási
feladatok elvégzésére fenntartja.
2. Nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultak számára.
3. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében.
4. Időskorúak gondozóházának fenntartása.
5. A fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, kulturális értékeinek megőrzése a Fővárosi
Roma Oktatási és Kulturális Központ fenntartásával.
6. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása.
7. Az ifjúsági feladatok ellátására intézményrendszer működtetése.
8. A fővárosi kerékpáros közösségi közlekedés feltételrendszerének fejlesztése és működtetése.
9. A fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése.
10. A fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.
11. A fővárosi ideiglenes díszkivilágítási berendezések üzemeltetése (például: karácsonyi díszkivilágítás).
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5. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
A 31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzéke

EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁG
1. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein
belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)

nyomon követi, vizsgálja, felügyeli és véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, vagy a Fővárosi Önkormányzat részvételével megvalósuló, múltbeli
és jelenleg folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket. Működésével hozzájárul a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól
mentes, optimális megvalósulásához és befejezéséhez.

2. Kialakítja az alapellátást meghaladó szakosított
szociális ellátás szakmai irányelveit.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)

2. A Bizottság a működése során beszerzett adatokat
és információkat részletesen értékeli, elemzi és saját döntése alapján hivatali célvizsgálatokat kezdeményezhet.

3. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények férőhelyeinek növelésére, csökkentésére, illetve a
funkcióváltásra.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)

3. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok eredményéről jelentést készít, amelyet bizottsági megtárgyalást és elfogadást követően a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszt.

4. Évente egy alkalommal értékeli a családok átmeneti otthona szakmai munkájának eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)

4. Véleményezi a beruházásokkal és fejlesztésekkel
kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
5. Ellenőrzi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtását.
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

5. Megsemmisíti a családok átmeneti otthona jogsértő
szabályzatát, illetve házirendjét a jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelensége esetén.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)
6. Előkészíti a szakosított szociális intézményekben
működő Érdekképviseleti Fórumba a Fővárosi Önkormányzat fenntartói képviselő tagjának megválasztását.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 99. §
7. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, illetve a családok átmeneti otthona
szakmai programját.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c)
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) d)
8. Évente egy alkalommal értékeli a szociális intézmények szakmai munkájának eredményességét.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)
FŐVÁROSI BERUHÁZÁSOKAT ÉS
FEJLESZTÉSEKET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
1. A Fővárosi Önkormányzat illetékes szakmai főosztályai bevonásával és közreműködésével folyamatosan

1. Véleményezési jogot gyakorol az állam nevében
történő koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati kiírás az önkormányzatot egyébként megillető jogok
gyakorlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti.
1991. évi XVI. tv. (Kon.tv.) 5. § (2)
2. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezéséről 50 millió Ft értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)
3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)
4. A 2–3. pont alapján hozott határozatairól félévente
beszámol Budapest Főváros Közgyűlése előtt.
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5. Lemond a Fővárosi Önkormányzatot megillető
előbérleti jogról a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez
szükséges alépítmény- és védőcsőrendszer szabad kapacitásának továbbhasznosításával kapcsolatos előbérleti
jog tárgyában benyújtott megkeresés esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az előbérleti jog gyakorlásához
önkormányzati érdek fűződik, úgy a kérelmet döntésre a
Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti.
6. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat a piaci zavarok megelőzése céljából, intézkedéseket kezdeményez.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 67. §
7. Gondoskodik a köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével, újra használatbavételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 18. §
8. Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat egyszeri
bérlőkiválasztási jogával érintett kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakásbérlő részére történő elidegenítéséhez.
1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1)
JOGI, ÜGYRENDI, NEMZETISÉGI
ÉS VAGYONNYILATKOZAT-ELLENŐRZŐ
BIZOTTSÁG
1. Eljár a nemzetiségek jogai, valamint az emberi jogok biztosításával kapcsolatos ügyekben, amennyiben az
nem tartozik más szerv hatáskörébe.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (4)
2. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi területi
nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodások
kérdésében.
2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §
3. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási
és Kulturális Központ szakmai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)
4. Ellátja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 22. § (3)
5. Tájékoztatja a Közgyűlést a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a soron következő ülésen.
2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (4)
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6. Gyakorolja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (3)
7. Előterjesztést készít a Közgyűlés részére a főpolgármester, illetve a főpolgármester-helyettesek tisztségének megszüntetése érdekében sorozatos törvénysértő
tevékenységük, mulasztásuk miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük szándékos elmulasztása
vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 33/C. § (1)
8. A Fővárosi Közgyűlés képviselője összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja és előterjeszti a közgyűlés következő ülésére, de legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának
kezdeményezését követő 30 napon belül.
2000. évi XCVI. tv. 9. § (2)–(3)
9. A kárpótlásra jogosultat írásban felhívja az elővásárlási jog gyakorlására, amennyiben az önkormányzat
a jogosult volt tulajdonának értékesítéséről dönt. Amenynyiben a volt tulajdonos személye ismeretlen, akkor a jogosultat a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két
országos napilapban, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, továbbá a helyben
szokásos egyéb módon kell az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni azzal, hogy elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.
1991. évi XXV. tv. 9. §
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2)
10. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét
az ülnöki megbízásról való lemondásról.
2011. évi CLXII. tv. 220. § (5)
11. Határozattal megállapítja az ülnöki megbízatás
megszűnését az ülnök választójogának elvesztése vagy
70. életévének betöltése esetén, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.
2011. évi CLXII. tv. 220. § (6)
12. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásba a Fővárosi Önkormányzat, vagy jogelődje javára idegen ingatlanra bejegyzett, vagyoni értékkel nem bíró bármely jog,
tény vagy más feljegyzés töröltetéséről, amennyiben annak további fenntartása a Fővárosi Önkormányzat feladatainak ellátását, fejlesztési vagy más céljainak védelmét már nem szolgálja, és a bejegyzés törlése a Fővárosi
Önkormányzat érdekeit egyébként sem sérti. Ilyen esetben a törlés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárásban a főpolgármester gyakorolja az ügyfél (kérelmező) jogait.
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13. Felhívást tesz közzé a mindenkori költségvetési rendeletben a „Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” címrenden rendelkezésre álló előirányzat terhére a fővárosi területi nemzetiségi
önkormányzatok éves munkatervéhez kapcsolódó támogatási igény benyújtására, elbírálja a benyújtott támogatási igényeket és megköti a megállapodást.
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
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.
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.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
3. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárásokban 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,
amennyiben a Közgyűlés mint testületi szerv – döntéshozatalának időigénye, vagy működése során felmerülő, a döntéshozatalt akadályozó körülmény miatt – nem
hoz a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőn belül döntést.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a központosított
közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
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5. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei”, a „X. kerületi Újköztemető
előtti körforgalom” projektekhez kapcsolódó, valamint
az „Általános önkormányzati finanszírozási célú hitelfelvétel” tárgyú 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)
6. Értékhatártól függetlenül dönt
a) a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei”, a „X. kerületi Újköztemető
előtti körforgalom” projektekhez kapcsolódó, valamint
az „Általános önkormányzati finanszírozási célú hitelfelvétel” tárgyú közbeszerzési eljárásokban 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, továbbá
b) a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei”, és a „X. kerületi Újköztemető előtti körforgalom” projektek kapcsán az eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/
eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
7. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
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.
OKTATÁSI BIZOTTSÁG
1. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a kollégiumi és
a nemzetiségi kollégiumi ellátásról, a középiskolai és
szakiskolai ellátásról, a felnőttoktatásról, az alapfokú
művészetoktatásról, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésről kialakított koncepcióra. A Közgyűlés elé terjeszti továbbá az olyan sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, oktatásáról kialakított koncepciót, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 86. § (3), 87. § (1) e)
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2. Kijelöli a kötelező felvételt biztosító szakiskolát és
középiskolát.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 66. § (4)
3. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózatműködtetési fejlesztési és pénzügyi tervet.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 88. § (1)
4. Megadja a kerületi önkormányzat által új közoktatási intézmény létesítéséhez, meglevő intézmény feladatbővítéshez, megszüntetéshez, átszervezéshez, illetve tulajdoni vagy fenntartói jogának átadásához szükséges
szakvéleményt.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 88. § (5)–(7)
5. Megadja a kerületi önkormányzati intézkedési terv
elkészítéséhez, felülvizsgálatához szükséges szakvéleményt.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 85. § (6)
6. Véleményezi a fővárosi szakképzési koncepciót.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 86. § (3) b)
7. Véleményezi a szakképző iskolák pedagógiai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)
8. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek az érettségi vizsgabizottságba a Fővárosi Önkormányzat fenntartói
képviselőinek megválasztására.
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 17. § (3)
9. Véleményezési jogot gyakorol az oktatás-nevelés
és a gyermekvédelem területét érintő önkormányzati feladatváltozásokkal kapcsolatban.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)
10. Véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti a fővárosi fenntartású iskolák, kollégiumok, gyermekvédelmi
intézmények feladatváltozását.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (3)
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) a)
11. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét. Értékeli a gyermekvédelmi intézmény
szakmai programjában meghatározott szakmai munka
eredményességét, és megállapításairól évente beszámol
a Közgyűlésnek.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)
12. Kezdeményezi a fővárosi gyámhivatalnál – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtó működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti
szolgálatok és lakásotthonok közül – a módszertani feladatokat ellátó intézmény kijelölését.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96. § (7)
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13. Ellenőrzi a gyermekek védelmét ellátó intézmény
házirendjének, valamint más belső szabályzatainak jogszerűségét, és ennek eredményeképpen felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására, illetve annak eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy
szabályzatot megsemmisíti.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)
14. Kijelöli a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények érdek-képviseleti fórumaiba a fenntartó képviselőit.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 35. §
15. Kijelöli a fővárosi fenntartású közoktatási intézményben működő iskolaszövetkezet felügyelő bizottságának egyik tagját.
2006. évi X. tv. 37. § (3)
16. Egyetértési jogot gyakorol a fővárosi fenntartású közoktatási intézményben működő iskolaszövetkezet
szervezeti átalakulása tekintetében.
2006. évi X. tv. 74. § (7)
17. Egyetértési jogot gyakorol a fővárosi fenntartású közoktatási intézményben működő iskolaszövetkezet
gazdasági társasággá történő átalakulása esetén a közoktatási intézmény által bevitt, illetve átengedett vagyon tekintetében.
2006. évi X. tv. 85. § (2)
18. Egyetértési jogot gyakorol a fővárosi fenntartású közoktatási intézményben működő iskolaszövetkezet
alapszabálya tekintetében, amennyiben az megengedi a
tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az
adott közoktatási intézménnyel állnak tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban.
123/2006. (V. 19.) Korm. rend. 5. § (1)
19. Figyelemmel kíséri a középfokú szakképzettséget
szerzett pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci keresletét,
elhelyezkedési esélyeit.
20. Véleményezi a közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait,
működésének módját és feladatait.
1997. évi CXL. tv. 78. §
PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1. Ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
2. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott
ellenőrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság
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azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatást kérhet.
3. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, a tárgyalásra a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság képviselőjét meg kell hívni.
4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztések tekintetében.
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
1. Dönt a BFVK Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben szereplő támogatás – az irányadó közösségi rendelkezések és hazai jogszabályok szerinti – felülvizsgálatáról, az ezzel összefüggő nyilatkozattételről,
illetve eljárásról. A támogatás felülvizsgálata keretében
évente áttekinti a szerződésben rögzített díjakat, az esetleges túlkompenzációt, és ha szükséges, javaslatot tesz a
Fővárosi Közgyűlésnek a szerződésben foglaltak megváltoztatására.
2. Gyakorolja az Európai Unió Bizottsága általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L
312.2005.11.29.), valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 297.2005.11.29.) előírásai érvényesülésének évenkénti ellenőrzését, továbbá a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt beszámolási és jelentési kötelezettséget.
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5)
3. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat évenként osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendelettervezetet.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
4. Dönt a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek tisztségük ellátásával összefüggő, általuk előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségeinek megtérítéséről.
1994. évi LXIV. tv. 18. §
5. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a főpolgármester illetményének emelésére, jutalmazására.
1994. évi LXIV. tv. 3. § (4)
6. Hozzájárul az adóhatóság és az adófizetésre kötelezett egyezségéhez az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon- és
kezelői jogának a Fővárosi Önkormányzat javára történő
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átruházásához, ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja.
2003. évi XCII. tv. (Art.) 157. §
7. Megállapítja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát
képező védőcsőhálózat jogszerűtlen használata után járó
kártérítés mértékét a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, az albérleti díjakat érintő korrekciók figyelembevételével képzett egységár alapján és intézkedik a kártérítési igény érvényesítéséről.
VÁROSFEJLESZTÉSI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
1. Előterjeszti a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztéseket.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. §, 23. § (1)
2. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek véleményezésében.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §, 20. §
3. Véleményezési jogot gyakorol a rendezési tervek
szakterületet közvetlenül érintő fejezeteinek készítésével
és jóváhagyásával kapcsolatban.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/C. § (1)
4. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre
irányuló javaslatokat.
2001. évi LXIV. tv. 29. § (2) c)
5. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet
elemeit érintő kérdésben:
– hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítás
1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §,
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d), e)
– zöldfelületek védelme
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § l)
– telepített környezet védelme
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § a), l)
– zajvédelem
1991. évi XX. tv. (Htv.) 85. § (1) c), e)
– a főváros városfejlesztési programja, a Fővárosi Szabályozási Keretterv
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/C. §
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– és minden egyéb, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztési, településrendészeti, az épített és
természeti környezet védelmével kapcsolatos kérdésben.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1)
6. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:
– víz-, gáz-, távhő-szolgáltatási, vízrendezési, csapadékvíz-elvezetési és csatornázási feladatok, egészséges
ivóvízellátásról való gondoskodás
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– főútvonalak kijelölése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– útvonalak, kiemelt területek, közcélú zöldterületek
fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g), l)
– fővárosi forgalomtechnikai feladatok
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– fővárosi tömegközlekedési feladatok
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– közreműködés a fővárosi energiaszolgáltatásban
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása, fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– településtisztaság szabályozása
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § e)
– köztemetők létesítése, fenntartása, fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § f)
7. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában, használatában lévő zöldfelületeken: a fásított közte-
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reken, közkertekben, közparkokban, városi parkokban,
közterületi zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken,
sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és az utcai fasorokban található fás szárú növények kivágásához.
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) b)
8. Véleményezési jogot gyakorol a városgazdálkodást
érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, vállalati, társasági stb.) előkészítésének és megvalósításának műszaki-gazdasági folyamatában, amennyiben az az
összfővárosi költségvetési érték egy ezrelékét meghaladja.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 1. § (6) b)
9.Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok
kerületi önkormányzatok javára történő átadását megelőzően.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 68. §
10. Véleményt nyilvánít a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi
számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
11. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezését 50 millió Ft értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)
12. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)
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6. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
A 31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete

A tanácsnokok és feladatköreik
A tanácsnokok kötelesek a hatályos jogszabályoknak
és önkormányzati rendeleteknek megfelelően végezni a
munkájukat, amelyek ellátásáért, illetve tevékenységük
következményeiért személyes felelősséget vállalnak.
I. Agglomerációs tanácsnok részletes feladatköre
1. Részt vesz nem tanácskozási jogú meghívottként a
Pest Megyei Közgyűlés ülésein;
2. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a fővárosi agglomerációhoz tartozó 81 település és 11 kistérség
képviselőivel;
3. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a Pest
megyei főjegyzővel és főépítésszel;
4. Rendszeres kapcsolatot tart a területfejlesztés tudományos műhelyeivel (Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja, Területfejlesztési Tudományos Egyesület);
5. Közreműködik a területét érintő INTERREG programok koordinációjában;
6. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
7. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
II. Informatikai tanácsnok részletes feladatköre
1. Véleményt nyilvánít a Fővárosi Információs Rendszer tartalmi, stratégiai kérdéseiben;
2. Részt vesz Budapest informatikai stratégiájának kialakításában;
3. Figyelemmel kíséri az informatika területét érintő pályázatokat, és felhívja az önkormányzat és intézményei figyelmét a lehetőségekre, segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében;
4. Rendszeres kapcsolatot tart a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztályával és az Informatikai Szolgáltató Központtal;
5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
III. Közbiztonsági tanácsnok részletes feladatköre
1. Közreműködik a Budapesti Rendőrfőkapitány éves
írásbeli beszámolójának értékelésében;

2. Részt vesz Budapest Főváros Közterület-felügyelete éves beszámolóján;
3. Javaslatot tesz a főpolgármester részére a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;
4. Javaslatot tesz a főpolgármester részére az éves
költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére
az önkormányzati tűzoltó egyesületek működési célú támogatására és a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;
5. Közreműködik a közbiztonsági célú pályázatok kiírásában és elbírálásában;
6. Véleményezi a Budapest Főváros Közterület-felügyelete teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat;
7. Véleményez és javaslattal él a Budapest Főváros
Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálata éves
térítési díjainak megállapítására vonatkozó közgyűlési
előterjesztést illetően;
8. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós
tárgyú programok működését az iskolabiztonság, a kórházbiztonság és a drogprevenció területén;
9. Kapcsolatot tart a fővárosi és agglomerációs polgárőr-szervezetekkel;
10. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
11. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
IV. Közlekedési tanácsnok részletes feladatköre
1.Véleményezi a közlekedési témájú bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket;
2. Javaslatot tesz a főváros közösségi közlekedésével
kapcsolatos szervezeti, gazdasági, infrastrukturális kérdések megoldására;
3. Előterjesztést tehet az illetékes főpolgármester-helyettessel egyeztetett módon a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos ügyekben a bizottságok és a Közgyűlés részére;
4. Véleményezi a fővárosi útfelújítási programokat és
a közlekedésfejlesztési koncepciót;
5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
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V. Kulturális és turisztikai tanácsnok részletes
feladatköre

1. Folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő
kulturális szervezetekkel, és esetenként részt vesz azok
rendezvényein;
2. Figyelemmel kíséri a fővárosban zajló kulturális és
oktatási rendezvényeket, konferenciákat;
3. Véleményezi a főváros kulturális koncepcióját, annak megvalósulását figyelemmel kíséri;
4. Figyelemmel kíséri a közművelődési pályázatokat,
javaslatot tesz pályázatok benyújtására;
5. Véleményezési jogot gyakorol a megszűnt múzeum
anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény
kijelölésével, valamint a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
6. Együttműködik a városfejlesztési és városképvédelmi tanácsnokkal közösen a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatok kiírásában és elbírálásában;
7. Figyelemmel kíséri a turisztikai feladatok ellátását;
8. Összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik a turisztikai értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint
összehangolja a turisztika helyi fejlesztését, és elemzi a
terület idegenforgalmának alakulását;
9. Rendszeres kapcsolatot tart a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. és a
Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetőivel;
10. Irányítja és koordinálja a főváros barlangvédő
programjainak kialakítását és megvalósítását;
11. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
12. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
VI. Városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnok
részletes feladatköre
1. Figyelemmel kíséri a városmegőrzéssel és műemlékvédelemmel, közterület-elnevezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;
2. Figyelemmel kíséri a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztések előkészítését;
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3. Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati
levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszűnő
önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
4. Véleményt nyilvánít a hozzájárulás kérdésében a
műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok, a muzeális gyűjtemény és muzeális
emlék elidegenítésének, megterhelésének, használati jogának gazdasági társaságba történő bevitelénél, valamint
tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon történő
hasznosításánál, amennyiben nincs közüzem vagy a hivatal használatában;
5. Közreműködik a kulturális és turisztikai tanácsnokkal együttműködve a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázat kiírásában és elbírálásában;
6. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok átadását megelőzően;
7. Közreműködik a Fővárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben a lakóépületekre és infrastrukturális létesítményekre vonatkozó pályázatok kiírásánál, a
pályázatok elbírálásánál az elnyert támogatás formájára
és arányára vonatkozóan;
8. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében;
9. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre
irányuló javaslatokat;
10. Javaslatot tesz az utcabútor-szerződések szerinti
Éves Telepítési Listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, valamint az azok alapján kiadandó
tulajdonosi hozzájárulások ügyében. Továbbá figyelemmel kíséri az utcabútor-szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését;
11. Tájékoztatást kérhet Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójától a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek használatáról;
12. Véleményezési jogot gyakorol, illetve javaslatot
tesz a közterület-használati engedélyek vonatkozásában;
13. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
14. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
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7. sz. melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez
A 31/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban
a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
I. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR
1. Gondoskodik a kerületi képviselő-testületek és más
szervek, személyek véleményének, egyetértésének a jogszabályokban meghatározott esetekben történő megkéréséről.

3. Megállapodást köthet a főváros közigazgatási területére vonatkozóan feladatkörrel működő építészeti-műszaki tervtanácsok működtetőivel közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (8)
III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

2. Ellátja mindazon hatásköröket, amelyeket a Közgyűlés rendeletében meghatároz számára.
1990. évi LXV. tv. 9. § (3)
3. Munkáltatói jogkörben Budapest Főváros Közterület-felügyelete vezetője vonatkozásában kiírja és elbírálja az intézmény (költségvetési szerv) vezetői pályázatát,
gyakorolja a vezető kinevezésének, vezetői megbízásának, illetménye megállapításának, vezető felmentésének,
vezetői megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8)
4. Önállóan eljár a kerületi polgármesterekkel való
együttműködés körébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés
határozatai alapján.
5. A Fővárosi Önkormányzat által kötött szerződések
vonatkozásában a szerződő fél Fővárosi Önkormányzat
részéről – a Fővárosi Önkormányzat törvényes képviselőjeként – gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mindazon kötelezettségeket, mely szerződésből eredő jogok
és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése (így különösen szerződéses nyilatkozatok, intézkedések, egyéb
cselekmények megtétele) egyébként nem tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott hatáskörébe, és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.
II. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS
1. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében a jogszabályban meghatározottak
szerint.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §
2. Kinevezi a helyettesítő elnököt a Tervtanács elnökének tartós akadályoztatása esetén.
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (5)

1. Együttműködik a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése érdekében a Kormánnyal, más
helyi önkormányzatokkal, továbbá a munkaadók és a
munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szerveivel.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 1. §
2. Ellátja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4)
bekezdéséből eredő feladat- és hatásköröket.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4)
3. Benyújtja a kérelmet a közmunkaprogramok támogatása iránt.
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)
4. Gondoskodik a főváros foglalkoztatási gondjainak megoldásában történő közreműködés keretében arról, hogy a 40 év feletti munkavállalásra jogosultak fővárosi foglalkoztatásukkal kapcsolatban, életkorukkal
összefüggésben őket ért hátrányos megkülönböztetés miatt – érdekeik védelmében – jogi segítséget kaphassanak,
ideértve egyes esetekben a jogi tanácsadást, illetve a jogi
képviselet lehetőségének biztosítását.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § m)
IV. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
1. Ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés feladatait.
1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 4. § (1) f)
2. Ellátja a vízbázisvédelmi feladatokat.
1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 7. § (4) a)
3. Közreműködik a veszély megszüntetésében, víz
vagy vízi létesítmény elszennyeződése esetén.
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §
4. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek jogszabály szerinti szakszerű és
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biztonságos üzemeltetéséről, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről.
1991. évi XXXIII. tv. (Vt.) 20. § (1)
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3. Javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar
Köztársaság Babérkoszorúja díj adományozására.
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 10. § (3)

V. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
1. Kijelöli a főútvonalakat, a tömegközlekedés által
igénybe vett útvonalakat, dönt a fővárosi közutak útosztályba sorolásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
2. Megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett helyi autóbuszjáratokkal közigazgatási határon kívül végzett személyszállításra vonatkozó megállapodásokat a miniszterrel és
az érintett önkormányzatokkal.
2004. évi XXXIII. tv. 3. § (4) b)
3. Megköti a VOLÁN társaságok által üzemeltetett
helyközi járatokkal lebonyolított helyi személyszállításra
vonatkozó megállapodást a miniszterrel.
2004. évi XXXIII. tv. 3. § (4) a)
4. Dönt a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött Szolgáltatási Szerződés változáskezelési eljárással történő módosításáról, beleértve a menetrend (paraméterkönyv) jóváhagyását és
módosítását is.
2004. évi XXXIII. tv. 9. § (5)
2005. évi CLXXXIII. tv. 5. § (1), (2)
5. Pályázatokat nyújt be decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások iránt a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, gondoskodik az esetleges hiánypótlásról, a támogatási döntést követően pedig megköti a
támogatási szerződéseket a Fővárosi Önkormányzat nevében.
47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 4. §, 10. §
6. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek megállapításáról, megváltoztatásáról.
1991. évi XX. törvény 39. § (2)
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)
VI. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS
ÉS GYERMEKVÉDELEM
1. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi, és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (1)
2. Ellátja az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb szervezetek tekintetében a
fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (2)

4. Gondoskodik a kulturális intézmények továbbképzési, beiskolázási tervével kapcsolatos, fenntartóra vonatkozó feladatok ellátásáról.
1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4)
5. Jóváhagyja a kulturális intézmények kulturális
szakembereinek hétéves továbbképzési tervét, illetve annak módosítását.
1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4), (6)
6. Gondoskodik a középiskolai és a szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztatásról.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 87. § (1) b)
7. Közoktatási megállapodást köt a nem állami oktatási-nevelési intézmények fenntartóival fővárosi önkormányzati feladat ellátására.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 81. § (1) e)
8. Egyetértési jogot gyakorol:
a) a tanítási hetek hat tanítási nappal való megszervezése tekintetében;
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 52. § (16)
b) a nem kötelező tanórai foglalkozások esetén nagyobb időkeret megállapításánál.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 52. § (7)
9. Kijelöli a kiemelkedő képességű tanulókkal foglalkozó kollégiumot.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 43. § (1)
10. Jóváhagyja a közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal felhívása alapján, az iskola igazgatója által
készített intézkedési tervet, amennyiben az iskolában folyó pedagógiai tevékenység a közoktatási országos mérés, értékelés eredményei szerint nem érte el az oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott
minimumot.
1993. évi LXXIX. tv. 99. § (7)
3/2002. (II. 15.) OM r. 7. § (2) a)
11. Intézkedési tervet készít, amennyiben valamely fővárosi fenntartású iskola a közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal felhívását követő harmadik évi közoktatási országos mérés, értékelés eredménye szerint az
iskola ismét nem éri el az oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott minimumot.
1993. évi LXXIX. tv. 99. § (7)
3/2002. (II. 15.) OM r. 7. § (2) b)
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12. Együttműködési megállapodást köt a közoktatással összefüggő körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésére a főváros területén működő önkormányzatokkal.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 89. §
13. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelzése esetén a Közgyűlés egyidejű értesítése mellett
felhívja az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési
tervet, amennyiben az iskolában folyó pedagógiai tevékenység a közoktatási országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el az oktatásért felelős miniszter által jogszabályban meghatározott minimumot.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 99. § (7)
3/2002. (II. 15.) OM r. 7. § (2)
14. Adatszolgáltatást teljesít a költségvetési hozzájárulás megállapításához alapul szolgáló adatokban bekövetkezett változásokról.
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/F. §
15. Elszámol a normatív költségvetési hozzájárulás
igénybevételének jogosságáról.
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 16. §
16. Kérelemmel fordul az oktatási hivatalhoz akkreditált vizsgatantárgy követelményeinek központi vizsgakövetelményként történő kiadása tárgyában.
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 8. § (1)
17. Kezdeményezi vizsgatantárgy akkreditálását az
oktatási hivatalnál.
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 7. § (3), (5)
18. Egyetértési jogot gyakorol a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételre kiírt pályázattal kapcsolatban.
10/1994. (V. 13.) MKM r. 8. § (3)
19. Jóváhagyja a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti, a tanuló gyakorlati képzésének biztosítása céljából kötött együttműködési megállapodást,
amennyiben az a fenntartóra többletkötelezettséget állapít meg.
2011. évi CLXXXVII. tv. (Sztv.) 56. § (3)
20. Megköti a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész
decentralizált regionális keretének felhasználására, a
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatok elnyerése esetén a pályázati kiírás alapján kötendő támogatási szerződéseket.
13/2008. (VII. 22.) SZMM r. 29. § (1)
21. Megköti a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész
decentralizált regionális keretének felhasználására, a
szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatokon elnyert fej-

819

lesztési támogatás továbbadásáról szóló megállapodást a
pályázattal érintett intézményekkel.
13/2008. (VII. 22.) SZMM r. 14. § (1), 29. § (4)
22. Gondoskodik a gyermekvédelmi intézmények
gazdálkodásának és törvényes működésének ellenőrzéséről, erről évenként beszámolót készít az Oktatási Bizottság számára.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) c)
23. Előzetes véleményt kér a fővárosi gyámhivataltól, ha
a) a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást
nyújtó intézményt szüntet meg, illetve annak ellátási területét vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg;
b) az ellátó rendszer működését szolgáló vagyont más
célra kívánja felhasználni;
c) jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván
bevezetni.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 121. § (2)
24. Gondoskodik a gyermekek védelmét ellátó intézményben dolgozó szakemberek képzéséről és továbbképzéséről.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) f)
25. Megadja a fenntartói nyilatkozatot az oktatási és
gyermekvédelmi feladatot ellátó költségvetési intézmények szakmai pályázatához, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást nem igényel.
26. Megköti a költségvetési intézmények által benyújtott szakmai pályázataik elfogadása esetén a pályázati kiírás alapján kötendő, pénzügyi kötelezettségvállalást
nem igénylő szerződéseket.
VII. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS,
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS, SPORT
1. Gondoskodik a környezet- és településegészségügyi
feladatok körében a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja a külön jogszabályban
meghatározott rovarok és rágcsálók irtását.
1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (1) a), b)
2. Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és
gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységet.
1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (2)
3. Megállapodást köt más önkormányzatokkal ezek
lakosai szakosított szociális intézményi elhelyezésére
vonatkozóan.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 89. § (1)
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4. Dönt a hajléktalanok átmeneti szociális segélyének
megállapításáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. § (5)
5. Dönt az átmeneti (krízis) segély megállapításáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1)
6. Megállapodást köt az illetékes Minisztériummal a
hajléktalanok átmeneti segélyezés fedezetéhez történő
hozzájárulásról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 124. § (4)
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15. Nyilatkozik a szociális intézmények működését
engedélyező szervek ellenőrzései során tett megállapításokkal kapcsolatosan.
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (6)
16. Javaslatot tesz a regionális szociálpolitikai tanácsba a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személyre.
129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) g)
17. Nyilatkozik a fenntartó szociális foglalkoztatáshoz
történő hozzájárulásáról.
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) c)

7. Gondoskodik a személyes gondoskodást biztosító szakosított szociális intézményekben működő érdekképviseleti fórum által kezdeményezett intézkedések kivizsgálásáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 99. § (4)

18. Dönt a rehabilitációs intézményben elhelyezett kérésére a személyi térítési díj 50%-ának előtakarékosság
címén történő elkülönítéséről.
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 24. §

8. Dönt a megyei, illetve a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat által létrehozott helyi szociálpolitikai kerekasztalba a Fővárosi Önkormányzatot
képviselő személy kijelöléséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 58/B. § (2)

19. Kijelöli - a Fővárosi Önkormányzatot megállapodás alapján megillető férőhely-kijelölési jogot gyakorolva - azokat a személyeket, akik a Fővárosi Önkormányzat számára fenntartott 5 férőhely igénybevételére
jogosultak.

9. Dönt a pszichiátriai beteggel, a fogyatékos személylyel, valamint a szenvedélybeteggel szemben alkalmazott
korlátozó intézkedéssel, eljárással szembeni panaszról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 94/G. § (4)

20. Biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett, illetőleg gyermekvédelmi gondoskodásban nem részesülő,
de egészségügyi, szociális okok miatt rászoruló 3 éven
aluli gyermek gyermekotthoni elhelyezését.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 95. § (1)

10. Dönt az ellátottak szociális intézményen belüli
foglalkoztatásáról, amennyiben az ellátott, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 99/B. § (4)

21. Ingyenes ellátásban részesíti a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 147. § (4)

11. Gondoskodik a szociális intézmények működése törvényességének és szakmai munkájának ellenőrzéséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), d)

22. Dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult a díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, elengedését kéri.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 148. § (6)

12. Megállapodást köt a rendszeres szociális segélyre
jogosult személlyel a Szoc. tv. 37/A. § (1) bekezdésében
foglaltak teljesítésére.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/A. § (1)

23. Elbírálja a gyermekönkormányzat, a fiatal felnőtt és a szülő (törvényes képviselő) intézményvezetőnél
vagy az Érdekképviseleti Fórumnál benyújtott panaszát,
ha a panaszt az intézmény vezetője vagy az Érdekképviseleti Fórum nem vizsgálta ki, nem intézkedett, nem küldött értesítést a vizsgálat eredményéről, valamint ha az
intézkedéssel a panaszos nem ért egyet.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 36. § (2)

13. Dönt az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése ellen a jogosult
vagy törvényes képviselője által előterjesztett kérelem
alapján az ellátás megszüntetéséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. § (3),
15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 14. § (3)
14. Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki
jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás
esetében jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 114. § (3)

24. Dönt a gyermek átmeneti gondozása, a családok
átmeneti gondozása iránti kérelmet elutasító intézményvezetői intézkedés ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásáról.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 32. § (4)
25. Gondoskodik a családok átmeneti otthona szakmai
munkája eredményességének, a szakmai program vég-
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rehajtásának, a házirend és a szakmai szabályzatok jogszerűsége, valamint a gazdálkodás szabályszerűsége és
hatékonysága ellenőrzéséről. Az ellenőrzés eredményeképpen felhívja az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e), (3)

33. Ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével
kapcsolatos feladatokat.
2004. évi I. tv. 55. § (1) c)

26. Nyilatkozik a gyermekvédelmi intézmény működési engedélyének kiadása iránti kérelemben, hogy a feladat ellátását biztosító szakalkalmazottak rendelkeznek a
szükséges szakképesítéssel, büntetlen előéletűek, és nem
állnak fenn velük szemben a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) b)

1. Dönt a Közgyűlés által meghatározott értékhatár
alatti hitelfelvételről.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (1) e)

27. Benyújtja az intézmény fenntartója nevében a Budapest Főváros Önkormányzata személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
működési engedélye, módosítása, új működési engedély
iránti kérelmet.
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §, 8. §
28. Bejelenti a gyermekvédelmi intézmény működését engedélyező szervnek a 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet 8/A. § (1) bekezdése alapján a változást, ha az
egyébként a működési engedély módosítását nem teszi
szükségessé.
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8/A. § (1)
29. Dönt a Fővárosi Önkormányzat és az intézményei
által benyújtandó, külön költségvetési forrást nem igénylő pályázatok benyújtásáról, jóváhagyásáról, támogatásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
30. Javaslatot tesz a kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó sportcélú keretek felhasználására.
31. Sportszervezési feladatai körében:
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek
működésének alapvető feltételeit,
b) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint
a fogyatékosok sportjára,
c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
2004. évi I. tv. 55. § (3) a), c), f), g)
32. Ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat.
2004. évi I. tv. 55. § (3) d)

VIII. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

2. Meghatározott időszakonként áttekinti a Közgyűlés
által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (1) g)
3. A Fővárosi Önkormányzatot illető bevételekkel öszszefüggő csődeljárás keretében az önkormányzat mint
hitelező nevében jogosult az egyezség megkötésére.
1991. évi IL. tv. (Csődtv.) 41. § (1)
4. Szerződést köt a Fővárosi Önkormányzatot mint
adóst, illetve kötelezettet terhelő kötelezettségek más által történő átvállalásáról, ha az nem jár a Fővárosi Önkormányzat terhére vagyoni kötelezettséggel.
1959. évi IV. tv. (Ptk.) 332. §
5. Észrevételt tesz az adósságrendezési eljárás keretén
belül a pénzügyi gondnok jelentésére.
1996. évi XXV. tv. 29. § (5)
6. Megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezési
eljárásban megkötött egyezség végrehajtásának felügyeletéről.
1996. évi XXV. tv. 26. §
7. Kifogással él az adósságrendezési eljárás során készült jelentés és vagyonfelosztási javaslat ellen.
1996. évi XXV. tv. 32. § (2)
8. Megbízási szerződést köt a Közgyűlés által megválasztott könyvvizsgálóval, illetve a megkötött megbízási
szerződést módosítja.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92/A. §
9. A címzett- és céltámogatásokkal kapcsolatosan
értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert a
kincstár útján 8 munkanapon belül, ha a Fővárosi Önkormányzatnak haladéktalanul le kell mondania a címzettés céltámogatásról, a lemondásról szóló közgyűlési döntést követően.
1992. évi LXXXIX. tv. 14. § (6)
10. A címzett- és céltámogatásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítés során benyújtja a szakminiszter által közzétett követelmények figyelembevételével készített több
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változatot tartalmazó beruházási koncepció egy eredeti, továbbá három hitelesített másolati példányát az Igazgatóságnak.
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2)
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (3)
11. Teljes körűen előkészíti a mindenkori jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül szükségessé váló hitelek felvételét, kötvények
kibocsátását, az Európai Unió által nyújtott támogatások biztosítását, valamint az időnként szükségessé váló
garanciamegállapodásokat; továbbá jóváhagyja a hitelfelvételekhez, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tájékoztatókat, kérelmeket és értesítéseket. Pályáztatások
során kidolgozza és jóváhagyja a pályázók listáját és
a pályázati feltételeket, értesítéseket és ajánlatkéréseket
bocsát ki, kiírja a pályázatokat, a beérkezett ajánlatokat
előzetesen értékeli, majd a döntésre előkészített szükséges dokumentációt és a nyertesre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, kivéve, ha a közép- és hoszszú lejáratú hitel felvétele, valamint kötvény kibocsátása
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
12. Felkéri a központi céltámogatás igényléséhez
szükséges megvalósíthatósági tanulmány értékelését
végző szakmai bizottság tagjait, illetve kijelöli a szakmai bizottságban a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személyt.
104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 4. § (6)
13. Szerződést köt a mindenkori éves költségvetési
rendeletben a 8137-es, 8300-as, 8400-as, 8700-as címeken nevesített szervezetekkel a költségvetési előirányzaton szereplő összegeknek megfelelően.
14. Jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. § (6)
IX. HELYI ADÓK
1. Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) h)
2. Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett helyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából.
1990. évi C. tv. (HAtv.) 51. §
3. A főjegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) g)
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X. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

1. Igazolja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét
a koncessziós társaság megszüntetése esetén.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 26. § (3)
2. Felmondhatja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a konceszsziós szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység
gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított hat
hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 21. § (3)
3. Felmondhatja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított kilencven
napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 20. § (1)
XI. VAGYONGAZDÁLKODÁS
1. Nyilatkozik a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon
nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai,
továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
műemlékeken szükségessé váló kármegelőző intézkedések megtételéről, a károk bekövetkezése esetén az elhárításban való közreműködésről, illetve ezekről értesíti az
állami műemlékvédelmi szervezetet.
2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)
3. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásával létrejött társaságokban a
társasági részesedések részbeni vagy teljes körű értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló 1991.
évi XVI. törvény előírásait kell alkalmazni:
a) az egyszemélyes önkormányzati társaságokban a
tagsági, részvényesi jogokat megtestesítő részvények,
üzletrészek teljes körű vagy részleges értékesítését előkészíti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az értékesítésre, valamint annak feltételeire (mértékére, ütemezésére, lebonyolításának módjára,
pénzügyi és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a
Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;
b) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tagsági joga értékesítésével kapcsolatban meghatározza az
érintett társaság privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pályázati kiírás irányelveit, véleményezi
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a tanácsadó cégek által a kiírt pályázatra benyújtott pályaműveket, dönt a privatizációs tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véleményezi a privatizációra vonatkozó
valamennyi javaslatot, ellenőrzi a privatizálásban érintett társaságok munkavállalói érdek-képviseleti szerveivel való egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerződés szerinti
teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);
c) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévő
részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba
hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó személyek kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pályázatok értékeléséről és elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendő tanácsadó szerződésről és ellenőrzi
a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele.
Együttműködik – tőzsdei értékesítés esetén – a tőzsdetag forgalmazóval kötendő bizományosi szerződés megkötésében;
d) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően,
annak keretei között:
– pályázatokat ír ki,
– jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes
szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az Információs Memorandumot,
– elfogadja a Fővárosi Közgyűlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes időtervét,
– meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének és
bírálatának szempontjait,
– dönt a pályázati eljárást megelőző előminősítés esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosultak köréről,
továbbá – többfordulós pályázati eljárás esetén – a második vagy további fordulóba jutó pályázók köréről,
– meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége
nélkül a nyertes pályázóval kötendő szerződések tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy
azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetők,
– a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság
által kijelölt személyekből álló előzetes bírálóbizottság
javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre
vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejűleg a pályázat nyertesével megkötendő részvény/üzletrész adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb szerződések tervezetét döntés végett a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti.
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XIII. IPARI, KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI
IGAZGATÁS
1. Segítheti a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatja a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét.
1997. évi CLV. tv. 44. § (1) a), 45. § (1)
2. A lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethet.
1997. évi CLV. tv. 44. § (1) c)
3. Közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kíséri annak érvényesülését.
1997. évi CLV. tv. 45. § (1) f)
4. Elkészítteti a területe – külön jogszabályban meghatározott – energiaellátási tanulmányát a területfejlesztési koncepció alapján.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 65. § (2)
5. Összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)
6. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)
7. Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését
és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § c)
XIV. KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK
1. Adatokat és tájékoztatást köteles adni a miniszter
számára ágazati feladatai körében.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 97. § e)
2. Gondoskodik az államháztartásról szóló törvényben
előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 107. §, 108. §
3. A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintően teljesíti a jogszabályban meghatározott módon előírt adatszolgáltatást.
1991. évi XXXIII. tv. (Ötv.) 42. §

XII. BELÜGYI IGAZGATÁS
1. Gondoskodik – külön jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően – a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 21. §

XV. GAZDÁLKODÁS – ÖNKORMÁNYZATI
JOGOK VÉDELME
1. Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben
a hatáskörrel rendelkező szerv vezetőjéhez fordulhat.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 101. § (1)
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2. Dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő
elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 88. § c)
3. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 88. § d)
4. A Fővárosi Közgyűlés képviselője összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés esetén
– az SZMSZ-ben kijelölt bizottság előterjesztése hiányában – gondoskodik az összeférhetetlenség Közgyűlés elé
terjesztéséről, a Közgyűlés következő ülésén, de legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül.
2000. évi XCVI. tv. 9. § (3)
XVI. NEMZETISÉGI JOGOK VÉDELME
1. Megköti a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok
személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodást.
2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §
XVII. KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS
HATÁSKÖRÖK
1. Kiadja és módosítja a Közbeszerzési Szabályzatot a
2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
2. Aláírja a közbeszerzési tervet és módosításait és az
éves statisztikai összegezést.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
3. Javaslatot tesz a döntéshozónak a közép- és hosszú
lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására
vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összetételéről, 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 szóló döntésre.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
4. Dönt – értékhatártól függetlenül – a közbeszerzési eljárásban a részvételi/ajánlattételi határidő meghoszszabbításáról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció nem érdemi módosításairól, a
közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak a részvételi/ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról,
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az ajánlati kötöttség idejének kiterjesztéséről, részvételi
szakasz esetében az ajánlattételi felhívás megküldésének
elhalasztásáról, az előzetes vitarendezés vonatkozásában
szükséges intézkedésekről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
5. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Kbt. szerinti
rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban az eljárás megindításáról, a Bírálóbizottság összetételéről, adott esetben
az ajánlattételi felhívásról, annak módosításáról és viszszavonásáról, az ajánlattevő kizárásáról, az ajánlattevő
szerződés teljesítésére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné,
illetve érvényessé nyilvánításáról, az eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása
esetén a közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonásáról, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság
jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton
való folytatásáról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
7. Jóváhagyja és megköti 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.
XVIII. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
KÉPZÉSE
1. Dönt az önkormányzati képviselők informatikai
képzésének, továbbképzésének megszervezéséről.
2000. évi XCVI. tv. 12. §
XIX. EGYÉB HATÁSKÖRÖK
1. Kezdeményezi a fővárosi közterület-felügyeletek
Konzultációs Fórumának összehívását, aláírja a Konzultációs Fórum működési elveit, és meghatalmazza a Konzultációs Fórum munkájában a Fővárosi Önkormányzat
nevében résztvevőket.
2. Esetenként szakmai segítséget kér Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.
2011. évi CLXXXIX. tv. 132. § (1) k)
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3. Intézkedik a Fővárosi Önkormányzatot a külön rendeletben megillető elővásárlási jog bejegyeztetéséről, illetve törléséről.
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biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1)

4. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az Európai Uniós
finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges –
pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő – dokumentumokat.

6. Engedélyezi a fővárosi önkormányzati jelkép használatát.
58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 8. §

5. Kiadja és módosítja a Biztonsági Beszerzések Szabályzatát, a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges

7. Engedélyezi a közigazgatási egység név felvételét és használatát.
59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. r. 1. §, 2. §
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §
q) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A várakozási övezetek létesítésekor a parkolásüzemeltetőnek érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie. A parkolás-üzemeltető köteles a várakozási
övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni (papír alapon és
a forgalomtechnikai kezelő által meghatározott digitális
formátumban).”
2. §
A R. 48. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki,
egyúttal a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:
„(5) Ha a zárt rendszerű várakozási övezetet igénybevevő a belépéskor adott igazolást elveszti, úgy kilépéskor
a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott
pótdíjat köteles fizetni.”

4. §
A R. 1. számú mellékletének „Időtartam korlátozás
nélküli területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„XIII. kerület:
– A Jászai Mari tér–Carl Lutz rakpart–Népfürdő
utca–Vizafogó utca–Váci út–Balzsam utca–Göncöl utca–Röppentyű utca–Petneházy utca–Reitter
Ferenc utca–Szegedi út–Lehel utca–Róbert Károly
körút–Vágány utca–Dózsa György út–Szabolcs utca–Bulcsú utca–Lehel utca–Lehel tér–Váci út–
Nyugati tér–Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint
a Latorca utca és a Szabolcs köz;
– a Margitszigeten az északi fizető parkoló és a szállodák várakozóhelyei.”
5. §
A R. 2. számú mellékletének „2. díjtételű területek”
cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„XIII. kerület:
– A Jászai Mari tér–Újpesti rakpart–Dráva utca–Dózsa György út–Szabolcs utca–Bulcsú utca–Lehel utca–Lehel tér–Váci út–Nyugati tér–Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat
és tereket, valamint a Szabolcs köz.”
6. §
A R. 2. számú mellékletének „4. díjtételű területek”
cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

3. §
A R. 49. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járművek elszállítására külön jogszabályok szerint
kerül sor.”

„XIII. kerület:
– A Népfürdő utca–Róbert Károly körút–Vágány utca–Dózsa György út–Dráva utca által határolt terület, beleértve – a Dózsa György út és a Dráva utca
kivételével – a határoló utakat és tereket.”
7. §
A R. 2. számú mellékletének „5. díjtételű területek”
cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
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„XIII. kerület:
– A Népfürdő utca–Vizafogó utca–Váci út–Balzsam
utca–Göncöl utca–Röppentyű utca–Petneházy utca–Reitter Ferenc utca–Szegedi út–Lehel utca–Róbert Károly körút által határolt terület, beleértve – a
Róbert Károly körút kivételével – a határoló utakat
és tereket;
– a Carl Lutz rakpart.
8. §
A R. 5. számú mellékletének „4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási hozzájárulások” cím 10.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. A XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart, a Dráva
utca és a Váci út (Gogol utca és Szekszárdi út közötti szakasza)”
9. §
A R. 6. számú mellékletének „II. Jogi és pénzügyi feltételek” cím b) pontja az alábbi új bf) alponttal egészül
ki:
(b) a parkolás-üzemeltető köteles:)
....
„bf) a parkolással kapcsolatos forgalomtechnikai eszközöket („Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblák a hozzá
tartozó kiegészítő táblákkal, „Várakozási övezet (zóna)
vége” jelzőtáblák, „Várakozóhely” jelzőtáblák a hozzá
tartozó kiegészítő táblákkal, várakozás határát jelző útburkolati jelek) üzemeltetni.”
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (I. 12.) ÖK. számú határozatával úgy döntött, hogy a Váci út–Róbert Károly körút–Pap Károly
utca–Petneházy utca–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly körút–vasút–Bulcsú utca–Lehel utca–Dózsa György
út által határolt és a Váci út–Balzsam utca–Új Palotai út–
Szekszárdi utca által határolt területeken várakozási övezet kijelölését kezdeményezi.
A 4-es metróvonal építéséhez kapcsolódóan megépült
a VIII. kerületi Rákóczi tér közterület alatt egy 45 férőhelyes mélygarázs, amelyhez kapcsolódik a Rákóczi téri
vásárcsarnok alatt létesített 55 férőhelyes garázs is. Időközben a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) jelezte a Rákóczi téri vásárcsarnokban dolgozók speciális igényét, akik már reggel 3 órától
szeretnének gépjárművükkel a mélygarázsban várakozni,
azonban ehhez a 17 000 forintos havi kombinált bérletet
kellene megvenniük. Az igényt egy új bérlettípus bevezetése elégítheti ki.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A parkolásüzemeltetőknek a várakozási övezetek létesítésekor érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkezniük és a várakozási övezetek üzemeltetésének
megkezdésétől számított kétévenként forgalomtechnikai
állapottervet kell készíteniük. A forgalmi rend nyilvántartása érdekében szükséges előírni, hogy a forgalomtechnikai állapottervet papír alapon és digitális formátumban is át kell adniuk a forgalomtechnikai kezelőnek.

11. §

A 2. §-hoz

Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba és a benne foglaltak végrehajtását követően 2012. június 2-án hatályát veszti.

A zárt rendszerű várakozási övezetek esetén a pótdíjfizetést szabályozza. Zárt rendszerű várakozási övezetek
esetében a behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzött módon történik, tehát a díjfizetés nélküli várakozás
nem lehetséges, azonban a várakozóhelyet igénybevevőnek bizonyítani kell a várakozás megkezdésének időpontját. Amennyiben a várakozóhelyet igénybevevő a
belépéskor kapott igazolást (a legtöbb esetben parkolójegyet) elveszíti, akkor pótdíjat kell fizetnie, így elkerülhető, hogy az ilyen várakozási övezetekben a gépjárművet
akár több napig tárolják és kilépéskor elkerülhető a vita a
belépés időpontjáról.

10. §

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Az új területlehatárolások a korábbi területekkel egységesen lettek meghatározva.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket, ezért a R. 49. § (6) bekezdését szükséges módosítani.

Lakossági jelzéseket figyelembe véve a XIII. kerületi
Váci út Gogol utca és Dráva utca közötti szakaszán újra
érvényesek lesznek a XIII. kerületi Önkormányzat által
kiadott lakossági várakozási hozzájárulások.

A 4–7. §-okhoz

A 9. §-hoz

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2012. (I. 12.) ÖK. számú határozatával úgy döntött, hogy a Váci út–Róbert Károly körút–Pap Károly
utca–Petneházy utca–Béke utca–Lehel utca–Róbert Károly körút–vasút–Bulcsú utca–Lehel utca–Dózsa György
út által határolt és a Váci út–Balzsam utca–Új Palotai út–
Szekszárdi utca által határolt területeken várakozási övezet kijelölését kezdeményezi.

A várakozási övezetek területén nincs egységes gyakorlat a parkolással kapcsolatos forgalomtechnikai eszközök („Várakozási övezet (zóna)” jelzőtáblák a hozzá
tartozó kiegészítő táblákkal, „Várakozási övezet (zóna)
vége” jelzőtáblák, „Várakozóhely” jelzőtáblák a hozzá
tartozó kiegészítő táblákkal, várakozás határát jelző útburkolati jelek) üzemeltetésében, ezért célszerű előírni,
hogy ez a parkolás-üzemeltetők feladata.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
15/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy a díjfizetési kötelezettség csak olyan várakozási terület tekintetében és
időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban
a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (telítettsége) a 70 százalékot meghaladja. A 70
százalékos kihasználtság mérését az utak forgalom-szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Forgalomszabályozási
Műszaki Szabályzatának 35.15. a) pontja rögzíti.

A 10. §-hoz

A XIII. kerületi Önkormányzat a jogszabályoknak
megfelelő parkolásfelvételt elkészíttette, azt a kezdeményezéshez mellékelte.

A 8. §-hoz

A Rákóczi téri mélygarázsban bevezetésre kerülő havi
dolgozói bérletről rendelkezik, amelyet a CSAPI igazolása alapján a Rákóczi téri vásárcsarnokban dolgozók
vehetnének igénybe. A harminc egymást követő naptári
napra szóló havi dolgozói bérlet 3.00 óra és 20.00 óra között, a várakozás időtartamától függetlenül jogosítana várakozásra, 8000 forintba kerülne és egyszerre legfeljebb
15 darab lehetne belőle érvényben.
A 11. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

2012. május 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

829

Melléklet a 33/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
7. melléklet a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, felszín alatti és felszín feletti várakozóhelyek
1. VIII. kerület, Rákóczi tér és a vásárcsarnok alatt
létesített mélygarázs
1.1. Várakozási üzemidő: 0.00 órától 24.00 óráig
1.2. Fizetendő várakozási díjak:
a) Nappali díj: 6.00 óra és 20.00 óra között az óránkénti várakozási díj 300 forint;
b) Éjszakai díj: 20.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj 150 forint;
c) Havi nappali bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 6.00 óra és 20.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 12 000 forint;
d) Havi éjszakai bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 18.00 óra és 8.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 10 000 forint;
e) Havi kombinált bérlet: harminc egymást követő
naptári napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között
a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra
felhasználható bérlet ára 17 000 forint;
f) Havi dolgozói bérlet: harminc egymást követő naptári napra szóló, 3.00 óra és 20.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára 8000 forint.

1.3. Fizetendő pótdíj: 6300 forint/nap
1.4. Kedvezmények:
a) Amennyiben legalább 50 óra nappali várakozási
díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 10%;
b) Amennyiben legalább 100 óra nappali várakozási
díj egy összegben megfizetésre kerül, úgy a várakozási díj kedvezménye a megfizetett időszakra 20%.
1.5. A várakozás egyéb feltételei:
a) A havi nappali bérlet, a havi éjszakai bérlet, a havi
kombinált bérlet és a havi dolgozói bérlet a várakozási díjból kedvezményt ad és a fizetést egyszerűsíti, azonban szabad várakozóhelyet nem biztosít.
b) A havi dolgozói bérletet a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság igazolása alapján
a Rákóczi téri vásárcsarnokban dolgozók vásárolhatnak, egyszerre legfeljebb 15 darab havi dolgozói bérlet lehet érvényben.
c) A mélygarázsban a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az
egészségügyi várakozási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás nem
érvényes.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
34/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

jelölt szerv által vezetett nyilvántartás alapján a köztemető üzemeltetője köteles jegyzéket készíteni a hősi temetőkről, hősi temetési helyekről és a hősi halottakról.
A nyilvántartás a hősi halott személyére és temetési helyére vonatkozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző hősi temető, hősi temetési hely címét, valamint
a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.”

1. §
3. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1. § E rendelet alkalmazása szempontjából:)
„r) temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:
a köztemetőben végzett temetkezéssel kapcsolatos, a következőkben felsorolt szolgáltatások:
ra) temetkezési szolgáltatások: a temetésfelvétel,
az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő, temetésre való – az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó
és az egészségügyi intézmény területén kívül
végzett – előkészítése, a temetéshez szükséges
kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás és visszahantolás, a
sírba helyezés, a halottszállítás, a hamvasztás
és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás és az újratemetés
(a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatások);
rb) egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben
egyéb vállalkozási tevékenységként végzett és
az ra) pont körébe nem tartozó síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel (pl. virág/mécses tartó) való ellátás,
vésés, betűfestés, tisztítás, sírhely körbeterítése kőzúzalékkal stb. (a továbbiakban együtt:
síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások);
valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek
összessége, (a továbbiakban: sírgondozással
kapcsolatos szolgáltatások);
(a síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások
és a sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások a továbbiakban együtt: egyéb temetői
szolgáltatások).”
2. §
A R. 10. §-a az alábbi új (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi
temető, hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére ki-

A R. 15. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) Az elvi „Nemzeti Panteon” részeként számontartott sírhelyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési
helyek korlátlan ideig fenntartandók, azokat elbontani,
újraértékesíteni nem lehet.”
4. §
A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A temetési hely felett – a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési helyek kivételével – az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használata
mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének
meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek
gondozására.”
5. §
A R. 26. §-a, valamint az azt megelőző cím helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb
temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja
26. §
(1) A temetkezési szolgáltatások teljes körűen vagy
önállóan is végezhetők. Az üzemeltető BTI Zrt. feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezési szolgáltatásokat,
továbbá az egyéb temetői szolgáltatásokat végző vállalkozók rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel.
(2) Az üzemeltető BTI Zrt. a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
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(3) A köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes
szolgáltatások végzése (a temetkezési szolgáltatók és
egyéb vállalkozók köztemetőkben történő munkavégzése)
az üzemeltető BTI Zrt.-hez történő előzetes bejelentést
követően folytatható. A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább négy munkanappal kell
a BTI Zrt.-hez eljuttatni. Rátemetés miatti síremlékbontás esetében a bejelentést legalább a munkálatok megkezdését megelőzően két munkanappal kell a BTI Zrt.hez eljuttatni.
(4) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók (3) bekezdés szerinti előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek
megléte, másolatának csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett sírhely megjelölése;
d) a rendelkezni jogosult és a megbízó megnevezése
és a megbízást igazoló dokumentum (szerződés)
másolata;
e) a tervezett munka leírása;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolatának csatolása;
g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját szolgáltatására utaló reklámés hirdetőtábla.
(5) Az 1. § ra) pontjában felsorolt temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók előzetes bejelentésének
a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbiakat is tartalmazni kell:
a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek;
b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt
telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési
szolgáltatást engedélyező hatóság engedélye;
c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az
eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó
rendelkezését – az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani;
d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és
járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti
feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezés.
(6) Ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a (4)–(5) bekezdésekben foglalt feltételeket az üzemeltető kérésére nem igazolja, vagy
azokban utóbb változás következett be, az üzemeltető köteles a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, szabálysértési eljárást, vagy temetkezési szolgáltatást engedélyező hatósági ellenőrzést kezdeményezni.
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(7) Ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó – bizonyítható módon – ismétlődően és súlyosan megsérti a temetők rendjére vonatkozó
előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők és a
szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként az üzemeltető technológiai utasításait megsértve veszélyezteti a temetői létesítmények biztonságos működtetését, az üzemeltető köteles a (6) bekezdés szerinti eljárás
kezdeményezésére.
(8) Az üzemeltető a temetkezéssel kapcsolatos egyes
szolgáltatásokat végző vállalkozók részére – a kifejtett
szolgáltatás tekintetében – azonos feltételeket köteles biztosítani, tiszteletben tartva a versenysemlegesség elvét.
(9) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozóknak megfelelő módon biztosítania
vagy igazolnia kell az üzemeltető részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő (eltemettető)
és a rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles az üzemeltető BTI Zrt. rendelkezésére bocsátani a 26. § (3) bekezdése szerinti előzetes bejelentéssel
egyidejűleg.
(10) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásról
szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének
módja és időtartama, logója, valamint temetkezési szolgáltatások esetében a „temetkezés” szó tüntethető fel.
A temető területén csak az erre a célra kijelölt helyen lehet temetkezési szolgáltatásra utaló reklámot és hirdetőtáblát elhelyezni, egyébként tilos bármilyen reklám és
hirdetőtábla elhelyezése.
(11) Köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet
létesíteni és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket –
a temetéshez kapcsolódó kellékek kivételével – nem lehet
forgalmazni. Az előzőekben felsorolt tevékenység végzését meg kell szüntetni az írásban már megkötött szerződések esetében legkésőbb a határozott időre kötött szerződés lejártának napján.
(12) A BTI Zrt. a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttműködési megállapodást köthet a temető szabályszerű, a kegyeleti jogok
érvényesülését szolgáló működésének elősegítésére.”
6. §
A R. 27. § (1) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját az
üzemeltetőnek biztosítania kell oly módon, hogy
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a vállalkozók – az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan – azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék
igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;
olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá
ügyfélszolgálatának működtetését úgy kell megszerveznie, melyből az a) pont alatti szolgáltatói
igények nyomon követhetők;
e rendeletben meghatározott esetekben, valamint
az üzemeltető által meghatározott technológiai
utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben
a temetkezési szolgáltatásokat (1. § ra) pontja)
végző vállalkozók kötelesek az üzemeltető szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele során
igénybe venni; míg az üzemeltetőnek úgy kell a
munkavégzését megszerveznie, hogy biztosítsa és
segítse a vállalkozók munkavégzését;”

„(5) Az egyéb temetői szolgáltatások (R. 1. § rb) pontja) végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben
foglaltak megfelelően irányadók, az alábbi eltérésekkel:
a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek
munkálatokat;
b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az
indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani;
c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, több napos folyamatos munkavégzés esetén
pedig az utolsó napon kötelesek a törmelékeket,
szemetet, lomot stb. elszállítani vagy a Fővárosi
Önkormányzat külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni és a sír környezetét rendezetten,
tisztán hagyni;
d) a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemetőt látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják;
e) a vállalkozók a temető területén csak az egyéb
temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet
azonban nem folytathatnak.”
7. §
A R. 30. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. § (1) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi.
(2) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság
ellenőrzi a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesí-
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tését. Szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását.
(3) A temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság
az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.”
8. §
A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
9. §
A R. 3. számú melléklete II. fejezete (A fővárosi köztemetők látogatási rendje, a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei) 3.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.4. A köztemetőbe gépjárművel behajtó látogatók a
BTI Zrt. vagy megbízottja felszólítására a gépjármű belső utasterének és csomagterének ellenőrzése érdekében
kötelesek a Temetőszabályzat II. 5.1. pontjában megjelölt
tárgyak eredetét, továbbá tulajdonjogát igazolni.”
10. §
A R. 3. számú melléklete IV. fejezete (Temetőüzemeltetési feladatok) 2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.4. Véleményezi a síremlék és tartozékai, valamint
az emlékoszlop tervét (vázrajzát), jogosult és köteles a
sírjel vagy síremlék helyreállítására, felújítására temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívni, és a vonatkozó rendelet szerinti intézkedéseket megtenni.”
11. §
A R. 3. számú melléklete V. fejezete (A köztemetőben
végzett szolgáltatások rendje, a létesítmények igénybevételének feltételei) 1–2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„1. Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére
irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.
Temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:
a) temetkezési szolgáltatások és
b) egyéb temetői szolgáltatások, ez utóbbin belül
ba) síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások és
bb) sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások.
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1.1. A BTI Zrt. teljes körűen biztosítja a kegyeleti
közszolgáltatás szakszerű ellátásához szükséges létesítményeket, felszereléseket, eszközöket, az előírásoknak
megfelelően gondoskodik azok karbantartásáról, tisztításáról.
1.2. A BTI Zrt. feladata annak vizsgálata, hogy a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző
vállalkozók rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt követelményekkel [R. 26. § (1) bek.].
A BTI Zrt. az egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók
között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.
A köztemetőben a temetkezéssel kapcsolatos egyes
szolgáltatások végzése az üzemeltető BTI Zrt.-hez történő előzetes bejelentést követően folytatható. A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább
négy munkanappal kell a BTI Zrt.-hez eljuttatni. [R. 26. §
(4) bek.].
1.2.1. A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek
megléte, másolatának csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett sírhely megjelölése;
d) a rendelkezni jogosult és a megbízó megnevezése
és a megbízást igazoló dokumentum (szerződés)
másolata;
e) a tervezett munka leírása, vázrajza;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolatának csatolása;
g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját szolgáltatására utaló reklámés hirdetőtábla;
h) annak tudomásulvétele, hogy a sírkövek, síremlékek száraz úton történő csiszolása a temető területén nem engedélyezett, kivéve ha íráslap, bonthatatlan síremlék, kripta esetében ahhoz a BTI
Zrt. hozzájárult;
i) annak tudomásulvétele, hogy a BTI Zrt. a temetőben egyéb szolgáltatásokat végző vállalkozók
munkavégzési jogosultságát a munkavégzés helyszínén ellenőrizheti;
j) annak tudomásulvétele, hogy a R. 27. § (5) bekezdésében foglaltakat a vállalkozó vagy megbízottja köteles betartani.
1.2.2. A temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók előzetes bejelentésének az 1.2.1. pontban foglaltakon
kívül az alábbiakat is tartalmazni kell:
a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek;

b)
c)

d)
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temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt
telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési
szolgáltatást engedélyező hatóság engedélye;
holttest szállítása esetén a közegészségügyi és
járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti
feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezés;
annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az
eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó
rendelkezését – az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani.

1.3. A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a BTI
Zrt. szakszemélyzetének és berendezésének (létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése,
b) az elhunyt a köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása,
c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása,
d) sírhelynyitás és visszahantolás (ideértve az első
temetést megelőző sírásást, az urnasírhely, díszsírhely nyitását és visszahantolását, továbbá az
urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását).
A BTI Zrt. köteles biztosítani a ravatalozó igénybevételét az üzemeltető szakszemélyzetének és ravatalozási
szolgáltatásának igénybevétele nélkül, a ravatalozó létesítményének használata nem köthető az üzemeltető által
biztosított ravatalozási szolgáltatás igénybevételéhez.
1.4. A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai a következők:
A temetkezési szolgáltatásokat végző vállalkozók (a
továbbiakban: Vállalkozó) által igénybe vett ravatalozóteremben történő ravatalozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok:
A Vállalkozó az elhunytat, valamint a kellékeket legalább 48 órával a temetés időpontját megelőzően köteles
beszállítani az eltemetés helye szerinti temetőbe, az azonosítás elvégzésének, valamint a kegyeleti kellékek megfelelőségének ellenőrzése céljából. Amennyiben ez nem
történik meg, az adott temető vezetője köteles felvenni a
kapcsolatot a Vállalkozóval és felszólítani a beszállítás
azonnali elvégzésére. Abban az esetben, ha a Vállalkozó
a felszólítás ellenére sem szállítja be az elhunytat, a Temetőigazgató köteles értesíteni a Temetési Koordinációs
Osztály vezetőjét, további intézkedés céljából.
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A beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna azonosítása a jogszabályokban és az üzemeltető
belső szabályzatában foglaltak alapján történik.
A kellékekkel kapcsolatban, az átvételkor a következő
ellenőrzési feladatokat kell elvégezni:
a) meg kell vizsgálni, hogy a temetési kellékek mérete és anyaga megfelel-e a jogszabályok által, valamint a BTI Zrt. által támasztott követelményeknek.
b) meg kell vizsgálni, hogy a temetési kellékek sérülésmentesek, illetve tiszta, jó állapotban vannak-e.
c) ellenőrizni kell, hogy az egyes kellékeken feltüntetett feliratok (név, életkor, évszám) megegyeznek-e az elhunyt adataival. Amennyiben a kellék
átvételekor bármilyen eltérés, illetve nem megfelelőség mutatkozik, az átvételt végző munkatárs
köteles jegyzőkönyvet felvenni a tényállásról. A
jegyzőkönyvet minden esetben a temető igazgatója, vagy távollétében megbízottja is köteles aláírásával ellátni.
A Vállalkozó által végzett ravatalozás esetében is fel
kell tüntetni a temetés adatait a „temetések rendje” táblán.
A Vállalkozó által bérelt ravatalozótermet, a ravatalozás megkezdése előtt minden esetben gondosan ki kell
takarítani. A ravatalozóterem bérleti díja magában foglalja az élő növény ravatali díszeket, így azokat ugyanolyan gondosan kell kihelyezni, mintha a ravatalozást a
BTI Zrt. végezné. A ravataldíszek kifogástalan állapotáért a halottasházi csoport vezetője felel.
A ravatalozóterem átadása előtt meg kell győződni a
hangosítóberendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan
működéséről. Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a
család nem bocsát rendelkezésre külön zenei anyagot, a
várakozózenét a BTI Zrt. biztosítja. A halottasházi csoportvezetőnek minden esetben gondoskodnia kell arról,
hogy a zenei anyag minősége kifogástalan legyen.
Az előkészületi munkák tekintetében a BTI Zrt. belső
szabályzata az irányadó.
Az elhunytat a hűtőből a Halottasház dolgozói helyezik fel a tumbára.
A ravatali terem átadás-átvételének előfeltétele a Vállalkozó képviselőjével az elhunyt a temetőbe történő beszállításának napján megkötött – a ravatalozó használatát és annak rendjét rögzítő – eseti szerződés. A szerződés
megkötésére a BTI Zrt. részéről a temető igazgatója, távollétében megbízottja jogosult. Abban az esetben, ha
a Vállalkozó dokumentációja hiányos, a szerződés nem
köthető meg. Ebben az esetben a ravatalozótermet nem
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lehet rendelkezésre bocsátani a hiányosság megszüntetéséig.
A ravatalozóhelyiséget a BTI Zrt. munkatársa harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően adja át
a Vállalkozó részére.
A ravatalozóhelyiséget a BTI Zrt. munkatársa harminc perccel a szertartás időpontját követően veszi viszsza a Vállalkozótól.
A ravatalozóhelyiség egyszeri bérletének érvényessége a lefoglalt szertartási időpontot megelőző harmincadik perctől a szertartás kezdő időpontját követő harmincadik percig (tehát összesen egy órán keresztül) tart.
A ravatalozóhelyiség Vállalkozó részére történő átadását követően a BTI Zrt. dolgozói elhagyják a termet
és egy dolgozó ügyeletet tart (nem a ravatalozóhelyiségben), annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő
probléma esetén intézkedhessen.
A koporsó lezárása, valamint a koporsó, illetve a hamvakat tartalmazó urna tumbától a szállító gépjárműig
történő kézi szállítása, valamint gépkocsiba történő behelyezése a Vállalkozó feladata. A koszorúk, virágdíszek
szállító gépjárműig történő kézi szállítása, valamint gépkocsiba történő behelyezése szintén a Vállalkozó feladata.
A ravatalozóhelyiség visszavételét követően a BTI Zrt.
dolgozóinak a termet ki kell takarítaniuk.
A BTI Zrt. jogosult az igénybevételt vagy a közreműködést megtagadni, ha az a szolgáltatói tevékenységét jelentős mértékben veszélyezteti vagy a Vállalkozó nem a
R. és a szabályzat előírásainak megfelelően igényli a létesítmény használatát, működtetését.
2. Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az 1.2. pontban foglaltak megfelelően
irányadók az alábbi eltérésekkel:
a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében munkanapokon végezhetnek
munkálatokat;
b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az
indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban a BTI Zrt. intézkedéseit
megtartani;
c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően,
több napos folyamatos munkavégzés esetén pedig
az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. elszállítani vagy az önkormányzat
külön rendeletében foglaltak szerint elszállíttatni
és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni;
d) a vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemetőt-látogatók ke-
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gyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják;
a vállalkozók a temető területén csak egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet azonban nem folytathatnak.”
12. §

A R. 3. számú melléklete VIII. fejezete (A temetési helyek gondozása, sírhelyekre, síremlékekre vonatkozó szabályok) 7.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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te a Rendelet 3. számú melléklete jogalkotói felülvizsgálatát.
A Rendelet felülvizsgálata a fent ismertetett indokon
kívül egyidejűleg kiterjedt
• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény módosításai miatt szükségessé
váló módosításokra;
• temetőingatlanok és bővítési területek jegyzékének pontosítására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

„7.3. Az elvi „Nemzeti Panteon” részeként számon
tartott sírhelyek, valamint a hősi temetők, hősi temetési
helyek korlátlan ideig fenntartandók, azokat elbontani,
újraértékesíteni nem lehet.”
13. §

A 2–4. §-hoz

(1) Hatályát veszti a R. 31. §-a.
(2) Hatályát veszti a R. 3. számú melléklete II. fejezete
(A fővárosi köztemetők látogatási rendje, a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételei) 6.7. pontja.
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

A köztemetőben egyéb vállalkozási tevékenységként
végzett síremlékekkel kapcsolatos szolgáltatások; valamint a sírgondozással kapcsolatos szolgáltatások egyértelmű meghatározása a Rendelet 1. § r) pontjának módosításával történik.

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény IV. fejezete kiegészült a hősi temetőkre, hősi temetési helyekre vonatkozó különös szabályokkal (2011.
évi CCI. törvény), melyek meghatározásra kerültek a
Rendeletben.
Az 5–6. §-hoz
A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja felülvizsgálatra került, a pontosított szabályozást a Rendelet 26–27. § módosított rendelkezései tartalmazzák.
A 7. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg a temető használatának és igénybevételének szabályait; továbbá a temetési szolgáltatás, illetőleg
a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
Fenti szabályokat a Fővárosi Közgyűlés köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) állapította meg.
A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa kezdeményez-

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény II. fejezet 7. § módosulása miatt (2009. évi LVI.
törvény) pontosításra került a rendelet 30. §-a.
A 8. §-hoz
A kegyeleti közszolgáltatási keretszerződéssel érintett temetőterületek jegyzéke kiegészítésre és pontosításra került, mely a Rendelet 1. melléklete helyébe lép.
A 9–11. §-hoz
A Rendelet 26–27. § módosított rendelkezései alapján
azok meghatározásra kerültek a Rendelet 3. számú mellékletében (Temetőszabályzat).
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A 12. §-hoz

A 14. §-hoz

A hősi temetőkre, hősi temetési helyekre vonatkozó
különös szabályok meghatározásra kerültek a Rendelet
3. számú mellékletében („Temetőszabályzat” VIII. fejezete 7.3. pontja).

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált
rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1)
bekezdése alapján.

A 13. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezések.
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Melléklet a 34/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelethez

A kegyeleti közszolgáltatási keretszerződéssel érintett temetőterületek jegyzéke
A)

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tulajdonában
és üzemeltetésében levő temető ingatlanok, továbbá
temető bővítésére szolgáló ingatlanok

1. Angeli úti temető (Budapest, XXII. kerület, Angeli u.
33., 232688 hrsz.-ú ingatlan), területe: 25 340 m2
2. Budafoki temető (Budapest, XXII. kerület, Temető u., 224140, 224170 és 224171 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 57 278 m2
3. Cinkotai temető (Budapest, XVI. kerület, Simongát
u. 1., 117195 hrsz.-ú ingatlan), területe: 20 487 m2
4. Csepeli temető (Budapest, XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270., 200184 hrsz.-ú ingatlan), területe:
112 943 m2
5. Csepeli köztemető bővítési területe (Budapest, XXI.
kerület, 200192; 200195; 200196 és 200198 hrsz.-ú
ingatlanok), területe: 9760 m2
6. Erzsébeti temető (Budapest, XX. kerület, Temető
sor, 178845 hrsz.-ú ingatlan), területe: 238.260 m2
7. Farkasréti temető (Budapest, XII. kerület, 8674/1
Bürök u., 8674/3 Érdi út 1., és 8702 Hóvirág u.,
hrsz.-ú ingatlanok), területe: 396 843 m2
8. Fiumei úti temető (Budapest, VIII. kerület Fiumei út
16., 38821/3 hrsz.-ú ingatlan), területe: 68 011 m2
9. Ganz Á. utcai lezárt temető (Budapest, XVIII. kerület, Ganz Á. u. 145203 hrsz.-ú ingatlan), területe:
2073 m2
10. Kispesti új temető (Budapest, XIX. kerület, Újtemető u. 1., 168705 és 168214 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 159 449 m2
11. Kispesti öreg temető (Budapest, XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67–69., 165081 hrsz.-ú ingatlan), területe: 25 943 m2
12. Lőrinci temető (Budapest, XVIII. kerület, Nefelejcs
u. 97. (Tóth A. u.) 155751, 155752 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 110 304 m2
13. Lőrinci köztemető bővítési területe (Budapest,
XVIII. kerület, Szakály u., 155750 hrsz.-ú ingatlan),
területe: 168 064 m2
14. Megyeri temető (Budapest, IV. kerület, Megyeri út
49., 76272 hrsz.-ú ingatlan), területe: 269 982 m2
15. Nagykőrösi úti lezárt temető (Budapest, XVIII.
Nagykőrösi út–Igric utca 143153 hrsz.-ú ingatlan),
területe: 17 591 m2
16. Óbudai temető (Budapest, III. kerület, Bécsi út. 365–
371., 19963 hrsz.-ú ingatlan), területe: 254 147 m2
17. Rákospalotai temető (Budapest, XV. kerület,
Szentmihályi út 111., 91095/1 és 91074/2 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 173 509 m2

18. Rákospalotai köztemető bővítési területe (Budapest,
XV. kerület, Rákosmező u., 91073/2 hrsz.-ú ingatlan), területe 13 153 m2
19. Tamás utcai temető (Budapest, III. kerület, Óbor u.,
64882 és Tamás u., 65146 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 18 462 m2
20. Újköztemető (Budapest, X. kerület, Kozma u. 8–10.,
42536/1 hrsz.-ú ingatlan), területe: 2 070 292 m2
21. Véka utcai lezárt temető (Budapest, II. kerület,
Véka u., 59071 hrsz.-ú ingatlan), területe: 7814 m2
B)

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a BTI
Zrt. üzemeltetésében levő temetőingatlanok, továbbá temető bővítésére szolgáló ingatlanok

1. A Budapest, XXI. kerület Csepeli köztemető (Budapest, XXI. kerület, 200185-200191 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 9 994 m2
2. A Budapest, XV. kerület, Rákospalotai köztemető
(Budapest XV. kerület, Rákosmező utca, 91073/3
hrsz.-ú ingatlan), területe: 20 593 m2
3. A Budapest, X. kerület, Újköztemető (Budapest X.
kerület, Ezüstfa utcai 42536/3 hrsz.-ú ingatlan), területe: 227 575 m2
4. A Budapest, XVII. kerület (Budapest XVII., Temető
utcai 134626 hrsz.-ú ingatlan), területe: 235 m2
5. A Budapest, XVII. kerület (Budapest XVII., Temető utca 33., 134625 hrsz.-ú ingatlan), területe:
17 971 m2
6. A Budapest, III. kerület (Budapest, III. kerület, Tamás u., 65141-65144 hrsz.-ú ingatlanok), területe: 1816 m2
C)

A BTI Zrt. üzemeltetésében levő egyéb temetőingatlanok, továbbá temető bővítésére szolgáló egyéb ingatlanok
1.
2.
3.

Fiumei úti temető, Nemzeti Sírkert (Budapest,
VIII. kerület 38821/2 hrsz.-ú ingatlan), területe:
556 812 m2
Cinkotai temető (Budapest, XVI. kerület, 117196;
117197; 117584 és 118549/1 hrsz.-ú ingatlanok),
területe 70 375 m2
Csepeli köztemető bővítési területe (Budapest,
XXI. kerület, 200193; 200194 és 200197 hrsz.-ú
ingatlanok), területe: 4159 m2
Kispesti új temető (Budapest, XIX. kerület,
168215 hrsz.-ú ingatlan), területe 18 682 m2
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
35/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól,
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és az útburkolatbontások szabályozásáról
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/A. § g) pontjában, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34–43. §-aiban
meghatározott feladatkörében eljárva, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII.
15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 22. pont
b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

geket, melyeket annak érdekében végez, vagy végeztet el,
hogy meggyőződjék az előírások és követelmények munkát végző általi betartásáról.”
2. §
(1) A R. 3. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az e rendelet szabályai szerint benyújtásra kerülő tervekben, dokumentumokban szereplő adatokat az
Eljáró kezelő kizárólag a feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése érdekében és a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően veheti igénybe.”
3. §
A R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) építési munkával nem járó célból (pl. a közúton
rendezvények tartása, reklámtábla vagy reklámberendezés elhelyezése, vendéglátó-ipari létesítmények vagy kereskedelmi létesítmények, berendezések elhelyezése, közút melletti épületek
állványozása, egyéb ideiglenes anyagok vagy berendezések elhelyezése), és az a) ponthoz kapcsolódó mérések és vizsgálatok végzése;”

(1) A R. 10. § (1) bekezdése az alábbi, új d) ponttal
egészül ki:

(2) A R. 2. § 30. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) mérések és vizsgálatok esetén a mérési és vizsgálati tervet.”

„30. közmű: a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművezeték és anyagszállításra, adatátvitelre
vagy erőátvitelre szolgáló egyéb vezeték, a hozzá tartozó
műszaki létesítményekkel, és az azokat övező 50 cm széles pályaszerkezet;”

(2) A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A R. 2. §-a az alábbi 35. ponttal egészül ki:
„35. szakfelügyelet: az üzemeltető (szakfelügyelő) által gyakorolt felügyeleti tevékenység, amely a közutak
nem közlekedési használata során végzett tevékenységek jogszabályi, szakszerűségi követelményeinek és az
Eljáró kezelő előírásainak teljesítését vizsgálja, felügyeli. E felügyeleti tevékenység részeként kell tekinteni a
szakfelügyelő helyszíni ellenőrző tevékenységét, mindazon vizsgálatokat, méréseket, és adatgyűjtő tevékenysé-

„a) az e rendelet hatálya alá tartozó közutakról (ezen
belül külön a hidakról, felül- és aluljárókról, az
egyéb műtárgyakról és a tartozékokról),”
4. §

„(2) A terveket – a papíralapú tervekkel egy időben –
az Eljáró kezelő által meghatározott digitális formában
is be kell nyújtani.”
5. §
(1) A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. §
(1) A rendelet hatálya alá eső közutakon végzett következő tevékenységek tekintetében a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 30 nappal a kérelme-
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zőnek munkakezdési hozzájárulást kell kérnie az erre a
célra szolgáló, e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon:
a) közút fejlesztése, felújítása,
b) a közút építési munkával járó fenntartása,
c) a közúthoz útcsatlakozás létesítése,
d) a közút területén lévő (ideértve a közút alatt és
a közút felett lévő) közmű (légvezeték, távközlési
vezeték, optikai kábel stb.), továbbá olyan közmű
létesítése, amely a közút területét érinti,
e) a közutat érintő vasúti pálya, illetve annak tartozékainak fejlesztése, felújítása, vagy építési munkával járó fenntartása,
f) a közút területének bontásával járó egyéb munkák végzése (ideértve a közút területén a várakozást gátló eszközök elhelyezését, továbbá fák,
cserjék kivágását vagy ültetését, zöldterület átépítését stb. is).
(2) A rendelet hatálya alá eső közutakon végzett következő tevékenységek tekintetében a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal egyszerűsített munkakezdési hozzájárulást kell kérni az erre a célra
szolgáló, e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon:
a) közművek kizárólag útburkolatban, járdafelületen és zöldfelületen elhelyezkedő szerelvényének
cseréje, javítása, szintbe helyezése;
b) közművek kizárólag útburkolatban, járdafelületen
és zöldfelületen elhelyezkedő akna fedlapjának
cseréje, javítása, szintbe helyezése.
(3) A közúton burkolatbontással nem járó, de a közút
területének (vagy e terület egy részének) ideiglenes vagy
tartós elfoglalása esetén a kivitelező a közútkezelői hozzájárulás birtokában is köteles a közút Eljáró kezelőjét
a munka tényleges megkezdését megelőzően legalább 72
órával értesíteni.
(4) Távközlési vagy optikai kábelfektetés esetén a munkakezdési hozzájárulást az építtetőnek kell kérnie.
(5) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a közút nem közlekedési célú – külön jogszabályban meghatározott – rendkívüli igénybevétele esetén. A munka megkezdését azonban a közút ilyen igénybevevője is köteles
bejelenteni e rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően az Eljáró kezelőnek.
(6) A munkakezdési hozzájárulás és az egyszerűsített
munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet – a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő tartalommal és
mellékletekkel – az erre rendszeresített, e rendelet mellékletei szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az
Eljáró kezelőnek.

839

(7) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez
csatolni kell:
a) a kivitelezési tervet (papír alapú és az Eljáró
kezelő által meghatározott elektronikus változatban), valamint a közút üzemeltetőjének véleményét,
b) a hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az
Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus
változatát,
c) az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást,
d) az (1) bekezdés c)–f) pontjaiban említett munkák
esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
e) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával
érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az
egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi
és egyéb előírásoknak,
f) a beruházó nyilatkozatát arról, hogy a munkával
érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
g) a vasúti pálya vagy közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozatát,
h) a közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének
nyilatkozatát,
i) a részletes építési ütemtervet,
j) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges díjfizetési adatlapot,
k) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint
az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő
intézkedések ismertetését.
(8) A (7) bekezdés d) pontjában említett helyszínrajzon
megjelölt – igénybe venni kívánt – területen kívül további terület a munkavégzéshez csak külön közútkezelői hozzájárulás alapján vehető igénybe.
(9) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) M=1:500 vagy ennél nagyobb méretarányú helyszínrajzot, ábrázolva a beavatkozás helyét/helyeit, a megbontandó burkolat nemének megjelölésével (a burkolat helyreállításának mértékét és
rétegrendjét az Eljáró kezelő az egyszerűsített
munkakezdési hozzájárulásban határozza meg),
b) az ideiglenes forgalomkorlátozás megoldását (a
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az Eljáró kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással adja meg).
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(10) Az e rendelet hatálya alá tartozó közút állagának
védelme, valamint a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közútkezelői hozzájárulásban – külön jogszabály
alapján – előírható, hogy
a) a közúton (vagy annak igénybevételével) munka
csak az üzemeltető képviselőjének személyes jelenlétében (szakfelügyelet) végezhető;
b) a közút igénybevétele miatt szükséges ideiglenes
forgalomszabályozás vonatkozásában az Eljáró
kezelő előírhatja, hogy azt kizárólag az üzemeltető végezheti;
c) a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítása vonatkozásában az Eljáró kezelő előírhatja, hogy azt kizárólag az üzemeltető végezheti.
(11) A szakfelügyeletért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, valamint a burkolat helyreállításáért az Eljáró
kezelő vagy az üzemeltető a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és közvetlen irányítás költségeit) számolhatja el. A költséget az
igénybevevő számla alapján 15 napon belül köteles az
Eljáró kezelő, vagy az üzemeltető részére megtéríteni.
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(2) A R. az alábbi új 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutakon, kerékpárúton, járdán tartandó futóversenyek
kapcsán a futóverseny tényleges megtartása előtt legalább 30 nappal a kérelmezőnek igénybevételi hozzájárulást kell kérnie az erre a célra szolgáló, e rendelet 3.
melléklete szerinti formanyomtatványon.
(2) Az igénybevételi hozzájárulás iránti kérelmet az
Eljáró kezelőnek kell benyújtani és a kérelemhez csatolni kell:
a) forgalomkorlátozási tervet,
b) közterület-használati hozzájárulást,
c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges díjfizetési adatlapot.
(3) Az igénybevételi hozzájárulás jogosultja az igénybevételi hozzájárulás egy példányát köteles az üzemeltető részére is megküldeni.”
6. §

(12) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a
munkavégzés helyszínén kihelyezett 1,00 m × 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok
megnevezését feltüntető táblán a munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékoztatást adni.
(13) Az Eljáró kezelő indokolt esetben (a forgalom jelentős zavarása, elterelése vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok stb.) a munkák végzésének a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételeit az eredeti kezdési
időpontig kiadott új munkakezdési hozzájárulással megváltoztathatja.
(14) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munkakezdési hozzájárulás egy példányát köteles az üzemeltető részére is megküldeni.
(15) Burkolatbontással járó munkához a november
hó 15. és március hó 15. közötti időszakra munkakezdési hozzájárulás csak rendkívüli esetben adható. Ennek
tekinthető, ha a várható időjárási viszonyok a munkát
megengedik, és a munkakezdési hozzájárulás jogosultja kötelezettséget vállal a téli munkavégzés feltételeinek
biztosítására.
(16) Ha a közutat nem közlekedési célból az Eljáró kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút Eljáró kezelőjének kérelme alapján – az
igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, valamint a közút
állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében
szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.”

A R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. §
(1) A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén az igénybevevő a munkálatok megkezdését,
annak várható befejezési időpontját, a rendkívüli igénybevétel okának meghatározásával, továbbá a rendkívüli
igénybevétel halaszthatatlanságára vonatkozó egyértelmű dokumentumok csatolásával (fénykép, mérési jegyzőkönyv) a meghibásodás tudomására jutásának idején,
vizsgálati eredmények megküldésével a munkakezdés
időpontját megelőzően lehetőleg 12 órán belül, de legkésőbb a munka megkezdését követő 12 órán belül – elektronikus úton – köteles bejelenteni az Eljáró kezelőnek. A
bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje
alatt a helyszínen kell tartani.
(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybevevőnek a munkavégzés helyszínén egy 1,00 m × 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok
megnevezését feltüntető táblát kell elhelyeznie.
(3) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat helyreállítását is beleértve) 72 órán belül nem fejezhető be,
az igénybevevő köteles a munka folytatásához az Eljáró kezelő hozzájárulását megkérni, és a munkát az Eljáró kezelő által meghatározott feltételek figyelembevételével kell elvégeznie. Ebben az esetben az igénybevételi díj
a munka tényleges megkezdési időpontjától kerül megállapításra.
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(4) A munkaterületről történő végleges levonulást követően (legkésőbb a munkaterület üzemeltető részére történő visszaadásakor) az igénybevétel idején kialakított
ideiglenes forgalmi rendről szaktervező által készített
megvalósítási tervet, valamint a tervnek megfelelően kialakított forgalmi rendről készített digitális fényképfelvételeket át kell adni az Eljáró kezelőnek.”
7. §
A R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a
munka megkezdése előtt az üzemeltetőtől át kell vennie
a munkaterületet, és erről jegyzőkönyvet kell készítenie.
A munkaterület átadása nem történhet meg a forgalmi
rend kialakításának üzemeltetői (szakfelügyelet) ellenőrzése nélkül.”
8. §
(1) A R. 16. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Ideiglenes forgalmi rend kialakítása érdekében
a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles közútkezelői hozzájárulást kérni, valamint az Eljáró kezelő által
működtetett közlekedési információs központot az ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3
munkanappal – az életbeléptetés szándékozott időpontjának a megjelölésével – a tervezett ideiglenes forgalmi
rendről értesíteni.
(2) A közútkezelői hozzájárulásban az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása során előírható,
hogy az ideiglenes forgalmi rend tényleges bevezetését
helyszíni bejárásnak kell megelőznie. A helyszíni bejárás
során történik a forgalmi rend kialakításának üzemeltetői (szakfelügyeleti) ellenőrzése.”
(2) A R. 16. §-a az alábbi új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A hozzájárulás jogosultja köteles az Eljáró kezelő részére az erre kialakított elektronikus úton bejelentést tenni minden egyes ideiglenes forgalomkorlátozási ütem bevezetésekor és megszüntetésekor a bevezetés
és megszüntetés pontos időpontjáról, az adott ütemre vonatkozó tervlap azonosítójának és a kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás azonosító számának egyidejű közlésével.”
9. §
A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) Bontással járó munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha annak folyamatos végzéséhez és az előírt határidőre történő befejezéséhez minden feltétel biztosított,
továbbá a munka megkezdésének pontos időpontja és a
munkavégzés ütemezésének bejelentése az erre kialakított elektronikus úton az Eljáró kezelő részére megtörtént. A munka végzése során késedelem nélkül be kell
jelenteni a munkavégzés ütemezésének módosulását. A
közúti forgalomra való hatása miatt, vagy az érintett úthálózati elem kiemelt jelentősége esetén az Eljáró kezelő a munkakezdési hozzájárulásban elrendelheti az erre
a célra kialakított rendszeren keresztül a munkavégzés
napi előrehaladásának elektronikus úton történő bejelentési kötelezettségét a munkát végző számára.”
10. §
A R. 18. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Ha az előretervezett bontási munkák folyamán az
útburkolat szintjéhez viszonyítva gyalogúton, járdán, kerékpárúton, valamint gyalog- és kerékpárúton a 25 cm-t,
úttesten a 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni,
úgy ezt a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése
előtt köteles az érintett közműveknek, és a régészeti védettség alatt álló terület esetén 30 cm mélységet meghaladó földmunka esetén a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalnak bejelenteni. Erősáramú kábel biztonsági övezetében (felette és mellette 1-1 m távolságban) tilos földmunkagépekkel dolgozni.”
11. §
(1) A R. 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A bontási helyet véglegesen csak az eredeti –
vagy a közútkezelői hozzájárulásban előírt magasabb
– minőségű, tartósságú, valamint nagyobb teherbírású
burkolatnemmel szabad helyreállítani. A 1,5 m szélességet meghaladó és 20 m2-nél nagyobb felületek csak az
Eljáró kezelő által hozzájárulással ellátott útépítési terv
alapján állíthatók helyre.”
(2) A R. 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A hozzájárulás jogosultja köteles az igénybe vett
munkaterületet az építkezés befejezése után, de a forgalom
részére történő átadást megelőzően, átadás-átvételi eljárás során az üzemeltetőnek visszaadni. Ennek keretében
át kell adnia az üzemeltető részére a munkakezdési hozzájárulásban a munkavégzés (földvisszatöltés, burkolathelyreállítás) minőségére vonatkozóan a munkakezdési
hozzájárulásban meghatározott vizsgálatok bizonylatait
(ideértve a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is), valamint a közútkeze-
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lői hozzájárulás előírásainak megfelelően a helyreállított
burkolatra vonatkozó adatokat (a kivitelezés adatai: kezdés, befejezés, a helyreállított burkolatszerkezet, geodéziai adatok) is. Az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Építési engedéllyel megvalósított új
létesítmények csak a forgalombahelyezési engedély birtokában adhatók át a forgalomnak.”
12. §
A R. 23. § (3)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) Aszfaltburkolatú utaknál az aszfalt útpályát –
amennyiben az Eljáró kezelő mást nem ír elő – 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal, de legalább az eredeti, vagy annál magasabb minőségű, tartósságú, valamint
nagyobb teherbírású burkolattal kell helyreállítani. Kis
felületű (max. 2 m2) vagy pontszerű bontások helyreállításánál, közmű fedlapok, szerelvények javításakor, cseréjekor, szintbehelyezésekor – meglévő hengerelt aszfalt
esetén is – a közúti forgalomra alkalmas minőségű öntött
aszfalt kopó- és kötőréteg alkalmazható. Építéskor az érvényes Útügyi Műszaki Előírásokban és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban előírt minőségi követelményeket
be kell tartani.
(4) Amennyiben az Eljáró kezelő mást nem ír elő,
úgy az aszfaltburkolat helyreállítását kötőréteg szintig a
munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon
és hosszirányban is rétegenként 30–30 cm-es túlnyújtással, a kopó réteget minden bontással érintett forgalmi sáv
teljes szélességében minimum a szélességgel megegyező hosszon (négyzet alakzat) kell újraaszfaltozni. Amenynyiben azonban a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van, akkor az
útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell
építeni. Az új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben
lépcsőmentesen kell csatlakoztatni, a szélek élvágóval
történő levágása, valamint „kellősítése” bitumenes hézagtömítő szalag elhelyezése után.”
13. §
A R. 24. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák
befejezését követően (vagy azzal egyidejűleg) az építést
megelőző forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás
jogosultja köteles a forgalomtechnikai hozzájárulásnak
megfelelően helyreállítani, vagy az új forgalmi rendet kialakítani. (Helyreállítás esetén a munkavégzés és forgalomterelés miatt kihelyezett ideiglenes közúti jelzőtáblákat, útburkolati jeleket el kell távolítani, az eredeti közúti
jelzőtáblákat vissza kell szerelni, ki kell takarni, az eredeti útburkolati jeleket helyre kell állítani, a jelzőlámpákat eredeti állapotába és üzemmódjába kell helyezni.) A
munkaterület visszavétele nem történhet meg a forgalmi

2012. május 8.

rend kialakításának üzemeltetői (szakfelügyelet) ellenőrzése nélkül.
(2) A hozzájárulás jogosultjának a forgalmi rend végleges helyreállításáról az Eljáró kezelőt, az üzemeltetőt
és az Eljáró kezelő által működtetett közlekedési információs központot (3 munkanappal a helyreállítás befejezése előtt) értesítenie kell. A munkakezdési hozzájárulás
előírhatja, hogy a forgalmi rend végleges helyreállítását
helyszíni bejárásnak kell megelőznie. A helyszíni bejárás
során történik a forgalmi rend kialakításának üzemeltetői (szakfelügyelet) ellenőrzése.”
14. §
(1) A R. 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltető szakfelügyeleti tevékenység keretében végzi ellenőrző tevékenységét. Az üzemeltető az
engedélyezett és a folyamatban lévő összes munkáról
– beleértve a rendkívüli igénybevétel bejelentéseket is
– nyilvántartást vezet. A munkákat az üzemeltető rendszeresen – indokolt esetben Budapest Főváros Közterület-felügyelete és a rendőrség bevonásával – ellenőrzi.”
(2) A R. 25. §-a az alábbi új (5)–(6) bekezdésekkel
egészül ki:
„(5) A hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés során eltakarásra kerülő szerkezet eltakarását és az
eltakarás pontos időpontját, az azt megelőző 12 órával korábban az Eljáró kezelő részére – az erre kialakított elektronikus úton – bejelenteni, megjelölve az eltakarásra kerülő szerkezet kontrollvizsgálatának elvégzésére
rendelkezésre álló legalább 3 órás időtartamot.
(6) A hozzájárulás jogosultja köteles a munka befejezésének pontos időpontját az Eljáró kezelő részére az
erre kialakított elektronikus úton késedelem nélkül bejelenteni.”
15. §
(1) A R. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. kiegészül e rendelet 2. mellékletét képező új
2. melléklettel.
16. §
Hatályát veszti a R. 33–34. §-a.
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lekedési célú igénybevételének kérelme esetén csatolni
kell a mérési és vizsgálati tervet.

17. §
Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző
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Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az Eljáró kezelő kötelessége a rendeletben meghatározott nyilvántartás vezetése, amelynek érdekében szükséges, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevétele
esetén nemcsak papírlapú, hanem az általa meghatározott
formátumú digitális formátumú tervekhez is megkapja.

INDOKOLÁS

Az 5. §-hoz

Általános indokolás

A munkakezdési hozzájárulást és az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulást szabályozza. A munkakezdési hozzájárulás esetén felülvizsgálatra kerültek a
munkakezdési hozzájárulás kérelméhez csatolandó mellékletek, amelynek eredményeképp egyszerűsödik a hozzájárulás kiadása.

A fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása
kapcsán a Fővárosi Önkormányzat közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői feladatait 2012. január 1-jétől a
Budapesti Közlekedési Központ látja el. Ennek kapcsán
a Budapesti Közlekedési Központ és a Főpolgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya közösen felülvizsgálta a rendeletet és az átalakulással kapcsolatban, valamint a közvagyon védelme érdekében javaslatot tett a
rendelet módosítására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendeletben használt fogalmak közül a közút nem
közlekedési célú igénybevételét és a közmű fogalmát
pontosítja, valamint új fogalmat, a szakfelügyelet fogalmat határozza meg. A szakfelügyelet fogalma abban tér el
az üzemeltetés fogalmától, hogy magában foglalja mindazon vizsgálatokat, méréseket és adatgyűjtő tevékenységeket, amelyet annak érdekében végez vagy végeztet el
az üzemeltető, hogy meggyőződjön az előírások és követelmények munkát végző általi betartásáról.

Korábban problémát jelentett, hogy a közművek útburkolatban elhelyezkedő szerelvényének, akna fedlapjának
cseréjéhez, javításához, szintbe helyezéséhez is ugyanazt
a munkakezdési hozzájárulás kérelmet kellett benyújtani
(a mellékletekkel együtt), mint egy útépítéshez. A rendelet módosításával a kisebb beavatkozással járó szerelvények és aknafedlap-cserék egyszerűsített munkakezdési
hozzájárulással is elvégezhetők lesznek. Ebben az esetben nincs szükség külön közútkezelői és forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásra, hanem az Eljáró kezelő a
rétegrendet és a forgalomkorlátozást az egyszerűsített
munkakezdési hozzájárulással hagyja jóvá.
A 6. §-hoz
A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét szabályozza. A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén az igénybevevő kötelessége
lesz a forgalmi rend dokumentálása is.

A 2. §-hoz
A 7. §-hoz
A rendelet az Eljáró kezelő feladatává teszi a közútkezelői nyilvántartások vezetését. Az e rendelet szabályai
szerint benyújtásra kerülő tervekben, dokumentumokban szereplő adatokat az Eljáró kezelő kizárólag ezen
nyilvántartások vezetése érdekében és a jogszabályoknak
meghatározottaknak megfelelően veheti igénybe.

A korábbi szabályozás csak azt írta elő a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának, hogy a munkaterületet
az út üzemeltetőjétől át kell vennie, azonban a munkavégzés alatti forgalmi rendre vonatkozó kötelezettséget
nem állapított meg. Az új rendelkezés bevezetésével ez a
probléma megoldódik.

A 3. §-hoz
A 8.–9. §-okhoz
Az Eljáró kezelő általi nyilvántartást a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közútra kiterjeszti.
A 4. §-hoz
Tekintettel arra, hogy az 1. § meghatározza azt, hogy
a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez hozzátartozik az építési munka elvégzése érdekében történő mérés és vizsgálat végzése, ezért a közút ilyen, nem köz-

Az Eljáró kezelő kötelező feladata többek között a forgalmi rend nyilvántartása. Ennek érdekében a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés
tényleges kezdetét és végét, valamint a különböző forgalomkorlátozási ütemek kezdetét és megszüntetését elektronikus úton az Eljáró kezelőnek bejelenteni. Amenynyiben a munkavégzés kiemelt jelentőségű útvonalon
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történik, úgy az Eljáró kezelő napi rendszerességű jelentési kötelezettséget is előírhat.
A 10. §-hoz
Nyelvtani pontosítást tartalmaz.
A 11. §-hoz
A végleges helyreállításra vonatkozó szabályokat pontosítja.
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les visszaállítani, vagy az Eljáró kezelő által jóváhagyott
új forgalmi rendet életbe léptetni. A szabályozás előírja,
hogy a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a forgalmi rend végleges helyreállításáról értesítenie kell az
Eljáró kezelőt, az üzemeltetőt és az Eljáró kezelő által
működtetett közlekedési információs központot. A forgalmi rend helyreállítását az üzemeltető vagy a szakfelügyelet ellenőrzi.
A 14. §-hoz
A munkák ellenőrzését pontosítja.

A 12. §-hoz
A 15–16. §-okhoz
Az aszfaltburkolatú utak helyreállítását határozza
meg. Amennyiben az Eljáró kezelő a közútkezelői hozzájárulásban mást nem ír elő, úgy az aszfalt útpályát 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal kell helyreállítani, minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében,
minimum a szélességgel megegyező hosszon. Amenynyiben azonban a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van, akkor az
útpályát a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell
építeni.
A 13. §-hoz
A közúton folyó munka befejeztével a munkakezdési
hozzájárulás jogosultja az eredeti forgalmi rendet köte-

A munkakezdési hozzájárulás és az egyszerűsített
munkakezdési hozzájárulás kötelezően használandó kérelem-adatlapját határozza meg.
A 17. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.
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1. melléklet a 35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez
MUNKAKEZDÉSI (KÖZÚTKEZELėI) HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
A munkakezdési hozzájárulást kérelmezĘ beruházó

A munkakezdési hozzájárulást kérelmezĘ kivitelezĘ

megnevezése:

megnevezése:

pontos címe:

pontos címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

faxszáma:

faxszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A beruházó felelĘs vezetĘjének

A kivitelezés felelĘs építésvezetĘjének

neve:

neve:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A munkavégzés

TKM azonosítója

helyének pontos megnevezése:
projektjének megnevezése (ha van):
vízellátás, gázellátás, csatornázás, hĘellátás, elektromos kábel, BKV-kábel,
közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti mĦtárgy, vasúti
mĦtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda
egyéb:
fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerĦsítés, karbantartás, javítás, kiváltás,
bekötés, egyéb:
tervezett befejezésének (burkolat
végleges helyreállításának idĘpontja):

megnevezése:
jellege:
tervezett munkakezdés (burkolatbontás) idĘpontja:
közútkezelĘi hozzájárulás száma:
forgalomtechnikai kezelĘi hozzájárulás
száma:
építési engedélyét vagy létesítési
hozzájárulását kiadó hatóság:
építési engedélyének vagy létesítési
hozzájárulásának száma:
Burkolat

bontandó
burkolat neme

mennyisége
(fm)

mennyisége
(m2)

építendĘ
burkolat neme

mennyisége
(fm)

mennyisége
(m2)

útpálya
járda
útszegély
zöldterület
egyéb
Burkolat nemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakĘ, nagykockakĘ, keramit, kavicsolt, járdalap,
járdakĘ, beton, egyéb:
Nyomvonalas bontások hossza:
Törmeléklerakó megnevezése:

fm

Bontási helyek száma:

db

Hozzájárulást kérelmezĘ beruházó aláírása:

Hozzájárulást kérelmezĘ kivitelezĘ aláírása:

P.H.

P.H.
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén és közútjain építési munkát
végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt
előírások betartásával szabad!
• Burkolatbontással járó munka csak a munkakezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
• Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések
esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ köteles megkérni a hozzájárulást.
Kitöltési útmutató:
• A létesítmény megnevezése, valamint az építési
munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá
kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel,
azt az egyéb pontnál be kell írni.
• Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
• Abban az esetben, ha ez építési munka több (nem
összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, anynyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
• Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell kiállítani.
• Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen kell kitölteni.
• Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben
és m2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a
burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben
kell megadni.
• Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni,
ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan történik a bontás.
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A munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulás iránti
kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és
egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján):
a) a kivitelezési tervet (papír alapú és az Eljáró
kezelő által meghatározott elektronikus változatban), valamint a közút üzemeltetőjének véleményét,
b) hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervet, valamint ideiglenes
forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek e
rendeletben meghatározott elektronikus változatát,
c) az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást,
d) közúthoz útcsatlakozás létesítése, a közút területén lévő közmű és a közút területét érintő közmű
létesítése, a közutat érintő vasúti pálya, valamint
annak tartozékainak fejlesztése, felújítása, vagy
építési munkával járó fenntartása, a közút területének bontásával járó egyéb munkák végzése
esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, továbbá a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
e) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával
érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az
egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi
és egyéb előírásoknak,
f) a beruházó nyilatkozatát arról, hogy a munkával
érintett közmű és közmű-jellegű hálózat üzemeltetők nyilatkozatai teljes körűek és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
g) a vasúti pálya, vagy közúti vasúti pálya kezelőjének nyilatkozatát,
h) a közösségi közlekedési járat üzemeltetőjének
nyilatkozatát,
i) a részletes építési ütemtervet,
j) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges díjfizetési adatlapot,
k) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint
az építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó zöldterület helyreállítása érdekében teendő
intézkedések ismertetését.
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2. melléklet a 35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
2. melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

EGYSZERĥSÍTETT MUNKAKEZDÉSI (KÖZÚTKEZELėI)HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
kizárólag közmĦ útburkolatban elhelyezkedĘ szerelvényének, akna fedlapjának cseréjéhez
A munkakezdési hozzájárulást kérelmezĘ beruházó

A munkakezdési hozzájárulást kérelmezĘ kivitelezĘ

megnevezése:

megnevezése:

pontos címe:

pontos címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

faxszáma:

faxszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A beruházó felelĘs vezetĘjének

A kivitelezés felelĘs építésvezetĘjének

neve:

neve:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A munkavégzés

TKM azonosítója

helyének pontos megnevezése:
megnevezése:
jellege:
tervezett
munkakezdés
bontás) idĘpontja:
Burkolat

(burkolat-

bontandó
burkolat neme

vízellátás, gázellátás, csatornázás, hĘellátás, elektromos kábel, BKV-kábel,
távközlési alépítmény, forgalomirányító létesítmény, egyéb:
szerelvény csere, akna fedlap csere
tervezett befejezésének (burkolat
végleges helyreállításának idĘpontja):

mennyisége
(fm)

mennyisége
(m2)

építendĘ
burkolat neme

mennyisége
(fm)

mennyisége
(m2)

útpálya
járda
egyéb
Burkolat nemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakĘ, nagykockakĘ, keramit, kavicsolt, járdalap,
járdakĘ, beton, egyéb:
Bontási helyek száma:
Törmeléklerakó megnevezése:

db

Hozzájárulást kérelmezĘ beruházó aláírása:

Hozzájárulást kérelmezĘ kivitelezĘ aláírása:

P.H.

P.H.
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén és közútjain építési munkát
végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt
előírások betartásával szabad!
• Burkolatbontással járó munka csak a munkakezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
Kitöltési útmutató:
• A létesítmény megnevezése, valamint az építési
munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá
kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel,
azt az egyéb pontnál be kell írni.
• Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
• Abban az esetben, ha ez építési munka több (nem
összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, anynyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
• Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben
és m2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a
burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben
kell megadni.

2012. május 8.

A munkakezdési (közútkezelői) hozzájárulás iránti
kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és
egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (9) bekezdése alapján):
a) M=1:500 vagy ennél nagyobb méretarányú helyszínrajzot, ábrázolva a beavatkozás helyét/helyeit, a megbontandó burkolat nemének megjelölésével (a burkolat helyreállításának mértékét és
rétegrendjét az Eljáró kezelő az egyszerűsített
munkakezdési hozzájárulásban határozza meg),
b) az ideiglenes forgalomkorlátozás megoldását (a
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az Eljáró kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással adja meg).
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3. melléklet a 35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
3. melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

IGÉNYBEVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
futóversenyek megtartásához

Az igénybevételi hozzájárulást kérelmezĘ szervezet

Az igénybevételi hozzájárulást kérelmezĘ lebonyolító
szervezet

megnevezése:

megnevezése:

pontos címe:

pontos címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

faxszáma:

faxszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A kérelmezĘ felelĘs vezetĘjének

A lebonyolításért felelĘs vezetĘjének

neve:

neve:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A futóverseny

dátuma:

TKM azonosítója:

rajt helye:

idĘpontja:
útvonala

közút neve

szakasz eleje

szakasz vége

cél helye:

szakasz
hossza

szakasz
szélesség

zárás
idĘpontja

feloldás
idĘpontja

idĘpontja:

Hozzájárulást kérelmezĘ szervezet aláírása:

Hozzájárulást kérelmezĘ lebonyolító szervezet aláírása:

P.H.

P.H.
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén futóversenyt megtartani csak
a hatályos jogszabályokban foglalt előírások betartásával szabad!
• Futóverseny csak az igénybevételi hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
Kitöltési útmutató:
• A futóverseny útvonala esetén az adott szakasz zárásának időpontja a forgalomkorlátozás életbe léptetésének tervezett időpontja, az adott szakasz feloldásának időpontja a forgalomkorlátozás teljes
megszüntetésének tervezett időpontja.
• A szakasz hosszát méterben kell megadni, a szakasz
szélességét pedig méterben, vagy az elfoglalt forgalmi sávok darabszámában kell megadni.
• A cél időpontja az utolsó futó célba érésének tervezett időpontja.

2012. május 8.

A kezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell
(A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének
szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.)
Főv. Kgy. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján):
a) forgalomkorlátozási tervet,
b) közterület-használati hozzájárulást
c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
szükséges díjfizetési adatlapot.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
38/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 36. § (2), 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Önkormányzati tulajdonú helyiség albérletbe
nem adható, kivéve a moziként, színházként, egyéb kulturális vagy sport célra a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy egyéb
szervezet részére bérbe adott helyiség, az alaptevékenységet kiegészítő, a nézők fogadásához szükséges egyéb
szolgáltatások nyújtásához, vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró kulturális rendezvények tartásához a
tulajdonos hozzájárulásával.”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakástörvény) 36. §
(2) bekezdése szerint az önkormányzat tulajdonában lévő
helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának
a feltételeit – az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja.
A Lakástörvény 42. §-a lehetővé teszi a helyiségek
albérletbe adását, azonban ettől eltérően a Helyiségrendeletünk az albérletbe adást tiltó rendelkezéseket tartalmaz.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Helyiségrendelet albérletbe adását tiltó rendelkezés
alóli kivételi kört szabályozza. A kultúra és a sport területén, de elsősorban a színházakkal fennálló bérleti jogviszonnyal összefüggésben több alkalommal felmerült
ezen rendelkezés módosításának szükségessége, tekintettel arra, hogy jelenleg a színházi nonprofit társaságok
nem adhatják jogszerűen albérletbe az általuk a Fővárosi
Önkormányzattól bérelt ingatlanok bizonyos helyiségeit (pl.: büfé vagy kávézó részére, céges rendezvény, árverés tartására stb.) a nézők fogadásához elengedhetetlenül szükséges – a szakmai tevékenységüket kiegészítő
– egyéb szolgáltatások nyújtása céljából.
2. §-hoz
A rendelet hatálybaléptetéséről, a deregulációjáról és
az átmeneti rendelkezésről rendelkezik.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2006. június 25-i ülésén alkotta meg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) számú Főv.
Kgy. rendeletet.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról
és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a
35. §-ában, és a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

„b) A családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevő szülő és nagykorú
testvér számára is személyi térítési díjat kell megállapítani a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontjának figyelembevételével.”
4. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

1. §
5. §
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.)
Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet ) 3/A. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21.
életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha
az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.”
2. §
A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) c)
pontjában, 14. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ellátási napra és hónapra vetítve
kell megállapítani, és az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének egy napra jutó összegét.”
3. §
A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat gyermekek átmeneti gondozását biztosítja a szociális és a gyermekvédelmi ágazat, fiatal felnőttek utógondozói ellátását a gyermekvédelmi ágazat keretében működő intézményekben. Az
átmeneti gondozás, ill. az utógondozói ellátás keretében ellátásban részesülők után térítési díjat kell fizetni,
amelynek mértékét a fenntartó évente állapítja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a korábbiaktól eltérő szabályokat határozott meg az intézményi térítési díj megállapítására.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény időközben történt változása ugyancsak érinti az átmeneti gondozás igénybevételének szabályait.

2012. május 8.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Ez indokolja a Rendelet szövegének, valamint az intézményi térítési díjakat megállapító 1. számú melléklet
módosítását.
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A 3. §-hoz

A 21. életévet be nem töltött nagykorú testvér számára
előírt személyi térítési díjra vonatkozó szabályozás.

Részletes indokolás
A 4. §-hoz
Az 1. §-hoz
A családok átmeneti otthonában az átmeneti gondozásban levő gyermek nagykorú testvérének befogadását
szabályozza a rendelkezés.
A 2. §-hoz
Az intézményi térítési díj megállapításának módját
és legmagasabb összegének szabályozását tartalmazza a
Rendelet új szövege.

A Rendelet 1. számú mellékletének módosításáról
rendelkezik.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1

Az intézmény neve, címe

84
62
90
54
58
85
32
78
62
50
30

62

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona és Általános
Iskolája 2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.

Bp. Főv. Önk. Kossuth Zsuzsa Gy.o. és Ált.
Iskolája 2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.

Bp. Főv. Önk. II. Rákóczi F. Gyermekotthona és
Ált. Isk. 8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
3345 Mónosbél, Dózsa György út 2.

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
1023 Budapest, Bolyai u. 11.

Bp. Főv. Önk. Kornis Klára Gyermekotthona
1042 Budapest, Árpád út 199.

Bp. Főv. Önk. Hűvösvölgyi Gyermekotthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.

Bp. Főv. Önk. Sztehlo Gábor Gyermekotthona
1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Bp. Főv. Önk. Esze Tamás Gyermekotthona
1125 Budapest, Diósárok u. 40.

Bp. Főv. Önk. Zirzen Janka Gyermekotthona
1021 Budapest, Heinrich István u. 2.

Bp. Főv. Önk. Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
1038 Budapest, Dózsa György út 44.

4213

4214

4215

4228

430103

430104

430105

430106

430107

430108

430109

2

4204

Szakellátást nyújtó Gyermekotthonok

Címkód

Működési
engben
férőhelyek
száma
(Fő)

196 627 811

111 246 641

19 032

9 150

15 372

19 764

21 960

10 248

18 300

16 836

16 104

29 280

19 398

22 326

4

Gondozási
napok
száma
2012.
terv
(Nap)

52

25

42

54

60

28

50

46

44

80

53

61

5=4/366

Átlag
létszám
2012.
terv
(Fő)

3 781 304

4 449 866

3 562 526

3 664 021

3 643 096

5 888 996

3 760 185

3 946 630

5 383 750

4 150 788

2 949 642

4 298 656

6=3/5

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
éves
összege

315 109

370 822

296 877

305 335

303 591

490 750

313 349

328 886

448 646

345 899

245 803

37 497 850

18 045 700

30 036 300

39 118 950

43 052 100

20 692 000

36 592 250

33 707 800

31 943 600

58 404 500

38 666 150

44 649 700

8

7=6/12
hó

358 221

Normatív
állami
hozzájárulás összege
2012

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
havi
összege

159 129 961

93 200 941

119 589 795

158 738 171

175 533 686

144 199 890

151 416 981

147 837 200

204 941 400

273 658 500

117 664 850

217 568 300

9=3–7

Normatívával
csökkentett
szolgáltatási
önköltség
(összes)

3 060 192

3 728 038

2 847 376

2 939 596

2 925 561

5 149 996

3 028 340

3 213 852

4 657 759

3 420 731

2 220 092

3 566 693

10=9/5

Ft/fő/hó

Ft/fő/év

255 016

310 670

237 281

244 966

243 797

429 166

252 362

267 821

388 147

285 061

185 008

297 224

11=10/12
hó

Havi
összege

Éves
összege

8 501

10 356

7 909

8 166

8 127

14 306

8 412

8 927

12 938

9 502

6 167

9 907

12=11/30
nap

Ft/fő/nap

Napi
összege

Egy ellátottra jutó
normatívával csökkentett
szolgáltatási önköltség

136 350

150 900

138 450

136 800

131 100

208 500

90 750

131 100

117 750

161 700

125 400

129 750

13

Ft/fő/hó

4 545

5 030

4 615

4 560

4 370

6 950

3 025

4 370

3 925

5 390

4 180

4 325

14

Ft/fő/
nap

Intézményi térítési díj
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149 626 095

197 857 121

218 585 786

164 891 890

188 009 231

181 545 000

236 885 000

332 063 000

156 331 000

262 218 000

3

Összes
kiadás
(szolgáltatási önköltség)
2012. évi
terv
(Ft)

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermekvédelmi szakellátásban működő utógondozói ellátást is nyújtó gyermekotthonok,
utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében működtetett befogadó otthonok,
családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, nevelőszülői hálózat, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonainak
intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

Melléklet a 39/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
1. sz. melléklet a 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelethez

854
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84
63
52
61
45
52

82

103

142

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
1158 Budapest, Pestújhelyi u. 66.

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
1211 Budapest, Templom u. 13.

Bp. Főv. Önk. Aga Gyermekotthona
1186 Budapest, Tövishát u. 2/a.

Bp. Főv. Önk. József A. Gyermekotthona
1191 Budapest, József A. u. 65-69.

Bp. Főv. Önk. Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.

Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.

Bp. Főv. Önk. Béke Gyermekotthona és Ált.
Iskolája
1021 Budapest, Hárshegyi út 9.

Bp. Főv. Önk. Kossuth Lajos Gyermeko. és
Ált. Isk.
1112 Budapest, Menyecske utca 16.

Bp. Főv. Önk. Cseppkő Gyermekotthona és
Óvodája
1025 Budapest, Cseppkő utca 74.

430111

430112

430113

430115

430117

430118

430120

430121

430122

Bp. Főv. Önk. Utógondozó Otthona
1021 Bp., Budakeszi út 67.
178 719 327

430 752 865

249 380 332

264 086 034

151 119 674

145 925 459

168 073 634

157 714 560

205 904 828

239 029 146

312 139 566

3

Összes
kiadás
(szolgáltatási önköltség)
2012. évi
terv
(Ft)

40
32
12
28
541

– 1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.

– 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/b.

– 1146 Budapest, Magvető u. 11.

Utógondozó Otthonok
(Teleki László tér 8–9, Újlak u. 43.,
Szerencs u. 9.)

Nevelőszülői hálózat

Befogadó Gyermekotthonok

517 597 000

173 484

9 882

2 562

9 150

14 640

21 960

40 260

32 574

25 620

17 568

8 784

18 300

15 738

19 032

26 718

30 378

4

Gondozási
napok
száma
2012.
terv
(Nap)

474

27

7

25

40

60

110

89

70

48

24

50

43

52

73

83

5=4/366

Átlag
létszám
2012.
terv
(Fő)

1 091 977

2 203 852

4 163 120

4 808 404

4 735 549

2 978 655

3 915 935

2 802 026

3 772 658

3 148 327

6 080 227

3 361 473

3 667 780

3 959 708

3 274 372

3 760 718

6=3/5

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
éves
összege

90 998

183 654

346 927

400 700

394 629

248 221

326 328

233 502

314 388

262 361

506 686

280 123

305 648

329 976

272 864

350 286 000

16 219 035

5 173 000

18 475 000

29 560 000

40 047 000

79 715 900

65 413 250

50 942 950

35 042 700

17 163 600

36 449 150

30 846 850

36 710 800

52 873 750

59 834 450

8

7=6/12
hó
313 393

Normatív
állami
hozzájárulás összege
2012

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
havi
összege

167 311 000

9 280 075

23 968 840

101 735 090

159 861 960

138 672 327

351 036 965

183 967 082

213 143 084

116 076 974

128 761 859

131 624 484

126 867 710

169 194 028

186 155 396

252 305 116

9=3–7

Normatívával
csökkentett
szolgáltatási
önköltség
(összes)

352 977

343 706

3 424 120

4 069 404

3 996 549

2 311 205

3 191 245

2 067 046

3 044 901

2 418 270

5 365 077

2 632 490

2 950 412

3 253 731

2 550 074

3 039 821

10=9/5

Ft/fő/hó

Ft/fő/év

29 415

28 642

285 343

339 117

333 046

192 600

265 937

172 254

253 742

201 523

447 090

219 374

245 868

271 144

212 506

253 318

11=10/12
hó

Havi
összege

Éves
összege

980

955

9 511

11 304

11 102

6 420

8 865

5 742

8 458

6 717

14 903

7 312

8 196

9 038

7 084

8 444

12=11/30
nap

Ft/fő/nap

Napi
összege

Egy ellátottra jutó
normatívával csökkentett
szolgáltatási önköltség

29 400

28 650

111 540

172 500

217 500

100 050

122 850

95 250

154 500

130 800

111 450

112 650

126 450

130 350

118 500

132 150

13

Ft/fő/hó

980

955

3 718

5 750

7 250

3 335

4 095

3 175

5 150

4 360

3 715

3 755

4 215

4 345

3 950

4 405

14

Ft/fő/
nap

Intézményi térítési díj
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25 499 110

29 141 840

120 210 090

189 421 960

A 4230 címkódú Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében működtetett

430119

85

96

Bp. Főv. Önk. Bokréta Lakásotthonai
1103 Budapest, Szlávy 40.

430110

Utógondozó otthon

2

Az intézmény neve, címe

1

Címkód

Működési
engben
férőhelyek
száma
(Fő)

2012. május 8.
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Az intézmény neve, címe

2

3

Összes
kiadás
(szolgáltatási önköltség)
2012. évi
terv
(Ft)

4

Gondozási
napok
száma
2012.
terv
(Nap)

5=4/366

Átlag
létszám
2012.
terv
(Fő)

6=3/5

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
éves
összege

8

– 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

40

16

40

48

54

56

56

80

Gennaro Verolino Ált. Isk., Diákotthon és
Gyermeko. 1121 Budapest, Hegyhát u. 35.

Vakok Óvodája, Ált. Isk. Spec. Sz.isk. Egységes
Gyógyp
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.

Csalogány Óvoda, Ált. Isk. Készségfejl. Spec.
Sz.isk., D.otth., Gy.otth.
1034 Budapest, San Marco u. 48–50.

Szent Miklós Általános Iskola, Diáko. és
Gyermeko.
1035 Budapest, Miklós tér 5.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
8414 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Éltes Mátyás Ált.Isk., Diákotthon és Gyermekotthon
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9–11.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.

370305

370322

370304

370319

370321

3124

370310

3127

Többcélú intézmények Gyermekotthonai

80

143 930 000

43 291 000

216 347 000

68 058 000

128 671 000

97 027 000

42 368 000

135 916 000

6 619 396

68 398 132

25 620

10 980

13 176

13 908

15 006

5 856

5 856

10 248

2 928

29 280

70

30

36

38

41

16

16

28

8

80

2 056 143

1 443 033

6 009 639

1 791 000

3 138 317

6 064 188

2 648 000

4 854 143

827 425

854 977
1 534 196

116 440 350

31 044 850

85 632 300

99 230 600

40 190 650

191 030 900

21 979 600

5 085 200

19 475 650

11 323 150

11 394 700

29 440 400

27 867 350

25 316 100

21 311 400

171 345

120 253

500 803

149 250

261 526

505 349

220 667

404 512

68 952

93 559 450

17 546 132

50 852 000

50 370 550

9=3–7

8

7=6/12
hó

71 248

Normatívával
csökkentett
szolgáltatási
önköltség
(összes)

Normatív
állami
hozzájárulás összege
2012

Egy
ellátottra
jutó szolgáltatási
önköltség
havi
összege



– 1142 Budapest, Rákosszegpark 4.

A 2127 címkódú Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei körében működtetett
Családok Átmeneti Otthonai

Címkód

Működési
engben
férőhelyek
száma
(Fő)

1 336 564

732 653

5 306 414

1 057 649

2 420 259

5 352 019

1 940 303

4 158 584

191 775

219 327

10=9/5

Ft/fő/hó

Ft/fő/év

111 380

61 054

442 201

88 137

201 688

446 002

161 692

346 549

15 981

18 277

11=10/12
hó

Havi
összege

Éves
összege

3 713

2 035

14 740

2 938

6 723

14 867

5 390

11 552

533

609

12=11/30
nap

Ft/fő/nap

Napi
összege

Egy ellátottra jutó
normatívával csökkentett
szolgáltatási önköltség

98 850

61 050

84 900

88 140

201 690

137 550

84 150

167 700

0

10 500

13

Ft/fő/hó

3 295

2 035

2 830

2 938

6 723

4 585

2 805

5 590

0

350

14

Ft/fő/
nap

Intézményi térítési díj
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó
sportesemények szabályozásáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 63/A. § r) pontjában és a sportról szóló
2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed minden fővárosi önkormányzati tulajdonú közúton és egyéb közterületen (a
továbbiakban együtt: közterület) megrendezésre kerülő futó sporteseményre (továbbiakban: sportesemény),
amelyek részben, vagy egészben ezeket a közterületeket
veszik igénybe.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi feltételt, így különösen:
a) a sportesemény lebonyolításával kapcsolatos követelményeket, előírásokat,
b) a sportesemény szervezőjével szemben támasztott
esetleges követelményeket, az alkalmasság igazolásának módját,
c) a pályázat elbírálásának – a 2. és 3. melléklet szerinti adatlap 3. pontjában szereplő szempontokon
kívüli – esetleges szempontjait, és
d) az elbírálásnál értékelendő szempontok fontossági sorrendjét.
5. §

2. §

(1) A sportesemény szervezője, a sportesemény éves
naptártervben való szereplése érdekében, – a 10. § (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a pályázati eljárásban részt venni.

A rendelet hatálya alá tartozó sporteseményeket I., II.
és egyéb kategóriába kell sorolni. Az I., II. és egyéb besorolást e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A sportesemény szervezőjének e rendelet, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészíteni.

2. A pályázati eljárás

(3) A sportesemény szervezője, a sportesemény éves
naptártervben való szereplésére vonatkozó pályázatát az
I. kategóriás sportesemények esetében a 2. melléklet szerinti adatlapon, a II. és egyéb kategóriás sportesemények
esetében a 3. melléklet szerinti adatlapon nyújtja be.

3. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet részben vagy egészben igénybe vevő sportesemény – külön jogszabályba foglalt feltételeken túl
– abban az esetben kerülhet megrendezésre, ha a sportesemény az éves naptártervben szerepel.
(2) A sportesemény naptártervbe történő felvételéről
pályázati eljárás alkalmazásával kell dönteni.
4. §
(1) A Közterület-hasznosítási Bizottság az I., II. és
egyéb kategóriába sorolt sportesemények naptártervbe
kerüléséről évente egy pályázati felhívást hagy jóvá.

(4) A pályázathoz csatolni kell a (3) bekezdés szerinti adatlapban szereplő mellékleteket, valamint a pályázati
felhívásban meghatározott igazolásokat, dokumentumokat, egyéb mellékleteket.
(5) A sportesemény szervezője pályázatát – a pályázati
kiírást követően – az I. kategóriás sportesemények esetében legkésőbb a tárgyévet megelőző év május 20-ig, míg
a II. és egyéb kategóriás sportesemények esetében legkésőbb a tárgyévet megelőző év szeptember 20-ig köteles benyújtani.
(6) Hiánypótlási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

(2) A Közterület-hasznosítási Bizottság a pályázati felhívást legkésőbb az 5. § (5) bekezdésben meghatározott
és az I. kategóriás sporteseményekre vonatkozó benyújtási határidőt megelőző 30 munkanappal teszi közzé.

(7) A pályázatok elbírálásának szakmai előkészítése a
Főpolgármesteri Hivatal feladata.

(3) A pályázati felhívást a Főpolgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és a www.budapest.hu internetes honlapon kell közzé tenni.

(8) Csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben szereplő sportesemény forgalomkorlátozást igénylő része –
a 10. § (2) bekezdésben szereplő sportesemény kivételé-
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vel – kizárólag a forgalmi csúcsidőn kívül, szombat 15
óra és vasárnap 15 óra közötti időszakban kerül megrendezésre.
6. §
Érvénytelen a pályázat, ha:
a) az 5. § (5) bekezdésében meghatározott határidők
lejártát követően nyújtották be,
b) nem felel meg e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és
előírásoknak, vagy
c) a szükséges igazolások és nyilatkozatok nem kerültek csatolásra.

2012. május 8.

(2) Amennyiben a sportesemény nemzetközi rendezvényhez (VB, EB, Világkupa), vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kötődik és megfelel az I. kategória kritériumainak, a Közterület-hasznosítási Bizottság
– az (1) bekezdésben meghatározott kvótán felül – pályázat benyújtása nélkül is felveheti a sporteseményt a naptártervbe.
3. Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
12. §

7. §
(1) A pályázatokról a Közterület-hasznosítási Bizottság, különösen az alábbiak figyelembevételével dönt:
a) a pályázat megfelel-e e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek és előírásoknak,
b) a sportesemény szervezője – a vele szemben támasztott követelmények alapján – alkalmas-e a
sportesemény lebonyolítására, és
c) e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban szereplő elbírálási szempontok alapján sportszakmai
szempontból összességében, melyek a legelőnyösebb pályázatok.
8. §
A pályázati eljárásból kizárható az a sporteseményszervező, aki az általa szervezett, korábbi sportesemény
kapcsán nem tartotta be a megrendezéshez szükséges engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltakat, vagy egyéb
előírásokat nem tartott be.
9. §
(1) A Közterület-hasznosítási Bizottság előterjesztés
alapján dönt a sportesemény éves naptártervbe történő
bekerüléséről.
(2) A Közterület-hasznosítási Bizottság döntését annak figyelembevételével hozza meg, hogy csak hétvégenként és csak egy sportesemény kerülhet megrendezésre,
kivéve a 10. § (2) bekezdésében foglalt sportesemény
naptártervbe kerülését.
(3) A döntésről a pályázókat a Főpolgármesteri Hivatal értesíti.
10. §
(1) Egy naptári évben legfeljebb hat I. kategóriás és
legfeljebb együttesen kilenc II. és egyéb kategóriás sportesemény kerülhet be a naptártervbe.

(1) A 2013. évre szóló naptártervbe történő bekerülésről szóló pályázati felhívás közzétételére a 4. § (2) bekezdésében előírt határidő 2012. évben 30 munkanapnál rövidebb is lehet.
(2) A 8. §-ban előírtak első ízben a 2014. évi sportesemények naptártervbe kerüléséről szóló pályázati eljárásban és a 2013. január 1-jét követő sportesemények tekintetében alkalmazandóak.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közterületi futóversenyek lebonyolításáról korábban
a Budapest Főváros közterületein zajló futó-, kerékpáros
és görkorcsolya sportrendezvények szabályozásáról szóló 763/2004. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat rendelkezett, ám a körülmények és feltételek változása következtében e szabályozás idejétmúlttá vált, nem képes
betölteni rendeltetését. Tekintettel arra, hogy a fővárosi
önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozása állampolgári kötelezettségeket (pályázati eljárás, díjfizetés) határoz
meg, indokolt az új szabályozás önkormányzati rendeletben történő megalkotása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi hatályát állapítja meg.
A 2. §-hoz
A futó sporteseményeket (továbbiakban: sportesemény) – a forgalomkorlátozás kiterjedése alapján – ka-
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tegóriákba sorolja, mely besorolás a rendelet mellékletét képezi.
A 3. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet érintő sportversenyek – a versenyek számának kontrollálása és lebonyolításuk minősége érdekében – csak
akkor kerülhetnek megrendezésre, ha bekerülnek az éves
naptártervbe, melynek előfeltétele a rendeletben részletezett pályázati eljárásban való részvétel.
A 4. §-hoz
A pályázati eljárás a pályázati felhívással indul, melyet a Közterület-hasznosítási Bizottság hagy jóvá, majd
tesz közzé a rendeletben meghatározott határidők és feltételek figyelembevételével.
Az 5. §-hoz
A sportesemény szervezője a sportesemény éves naptártervbe való bekerüléséhez köteles a pályázati felhívás alapján pályázatot készíteni és – az esemény besorolásától függően – a rendelet mellékleteként szereplő
megfelelő adatlapot kitölteni, illetve az adatlapok által tartalmazott szükséges nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat csatolni. A rendelet a pályázatok alapos
szakmai áttekintése érdekében – a sportesemények besorolásának megfelelően – lépcsőzetes benyújtási határidőket állapít meg. A futó sportesemény csak a szükséges
mértékben és ideig járhat forgalomkorlátozással.
A 6. §-hoz
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, illetve a rendelet által támasztott feltételeknek eleget kell tennie a
sportesemény szervezőjének ahhoz, hogy pályázata érvényesnek legyen tekinthető. E feltételek figyelmen kívül hagyása, vagy elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A 7. §-hoz
A pályázatok elbírálásának szakmai előkészítését követően a benyújtott pályázatokról a Közterület-hasznosítási Bizottság dönt a rendeletben foglalt szempontok figyelembevételével.
A 8. §-hoz
Azt a sportesemény-szervezőt, aki a korábbi sportesemény lebonyolítása során nem tartotta be az engedélyekben foglaltakat, vagy egyéb lebonyolításhoz kapcsolódó
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előírást megszegett, a Közterület-hasznosítási Bizottság
kizárhatja a pályázati eljárásból. Ez utóbbi alól kivételt
jelentenek azok a sportesemények, amelyek nemzetközi
rendezvényhez, vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódnak.
A 9. §-hoz
A Közterület-hasznosítási Bizottság a sportesemény
éves naptártervbe való kerüléséről előterjesztés alapján
dönt. Döntése során figyelembe veszi, hogy a sportversenyek lebonyolítása ne okozzon indokolatlan zavart és
kényelmetlenséget a közterületi forgalomban, ezért hétköznap egyáltalán nem, hétvégenként pedig csak egy
sportesemény kerülhet megrendezésre.
A 10. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat feladata kettős ezen a területen. Egyfelől a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv.
Kgy. rendeletben foglaltaknak megfelelően támogatnia kell a fővárosi lakosság sporttevékenységeit, másfelől pedig biztosítania kell a közterületek forgalmának
zavartalanságát és korlátozásoktól való mentességét.
Ezért a sportesemények számának maximálása, melynek garanciájaként kizárólag azok a futó sportesemények kerülhetnek megrendezésre, amelyek szerepelnek
a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott éves
naptártervben. Azok a sportesemények, amelyek nemzetközi rendezvényhez, vagy kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódnak, a Közterület-hasznosítási Bizottság döntése alapján a pályázati eljáráson való részvétel
nélkül, egyedi kérelem alapján is bekerülhetnek az éves
naptártervbe.
A 11. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A 12. §-hoz
Az átmeneti rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a
2012-es évben is a rendeletben foglaltaknak megfelelően lehessen lebonyolítani a pályázati eljárást, azzal, hogy
a 12. § (1) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezés –
a pályázati eljárás közzétételére meghatározott határidő
tekintetében – figyelemmel van a rendelet hatálybalépésének időpontjára. Mivel a rendelkezések nem lehetnek
visszamenőlegesen hátrányosak a sportversenyek szervezői számára, ezért a 8. §-ban előírtak első ízben a 2014.
évi sportesemények naptártervbe kerüléséről szóló pályázati eljárásban és a 2013. január 1-jét követő sportesemények tekintetében alkalmazandóak.
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1. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
A rendelet hatálya alá tartozó futó sportesemények besorolása
1) I. kategória: Jelentős forgalomkorlátozással járó versenyek
(több fővárosi tulajdonú főútvonalat, hidat érintő események)
Ide kell sorolni az összes olyan versenyt, amely több mint két fővárosi tulajdonú főútvonalat – útszakaszt, egy hidat – érint, és több mint 30 perces forgalomkorlátozást igényel a Hungária körút és budai körutak vonalán belül (tehát az Árpád híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán krt.–Rákóczi híd–Budafoki út–Október
23. u.–Bocskai út–Karolina út–budai körutak–Árpád fejedelem útja–Lajos u.–Pacsirtamező u. által határolt területen belül, a határoló utakat is beleértve).
2) II. kategória: Kisebb forgalomkorlátozással járó versenyek
(helyi lezárásokat okozó versenyek)
Ide kell sorolni az I. kategóriára vonatkozóan megállapított paramétereket el nem érő, tehát kisebb jelentőségű,
rövid idejű, csak helyi korlátozásokat igénylő futó sporteseményeket. Ebbe a kategóriába tartoznak a csak budai,
vagy csak pesti alsó rakpartot (a két alsó rakpart – budai és pesti – egyidejűleg nem vehető igénybe), valamint folytatólagosan a Népfürdő utcát is érintő, továbbá a Margitszigeten, a Hajógyári-szigeten, a Népszigeten, a Népligetben és a Városliget területén belül lebonyolított versenyek.
3) Egyéb kategória: Forgalomkorlátozással nem járó versenyek
Ide kell sorolni az I. és II. kategóriába nem tartozó, forgalomkorlátozással és lezárásokkal nem járó futó sporteseményeket.
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2. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

Nyilvántartási szám:

K Ö Z T E R Ü L E T - H A S Z N O S Í T Á S I

B I Z O T T S Á G

PÁLYÁZATI ADATLAP

KT

…….. év
A fĘváros közterületein – …...-ban – megrendezésre
kerülĘ I. kategóriás futó sportesemények
naptártervbe kerüléséhez

1. A pályázó adatai:
1.1.

Megnevezés:

1.2.

Székhely:

város:
utca:

1.3.

házszám:

Levelezési cím:

város:

utca:
1.4

1.5

házszám:

Szervezeti formája:

egyesület

alapítvány

költségvetési szerv

egyház

gazdasági társaság

egyéni vállalkozó

egyéb

és pedig

közalapítvány

Közhasznúsági fokozat:
nem közhasznú

közhasznú

1.6.1

Nyilvántartásba vevĘ szerv megnevezése:

1.6.2

Bírósági bejegyzésének száma:

Pk.

.

vagy:
1.7

Adószáma:

1.8

Honlapjának címe:

-

kiemelkedĘen közhasznú

-

/
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1.9

E-mail címe:

1.10

A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselĘjének adatai:

1.10.1

Neve:

1.10.2

Levelezési cím:

város:

utca:
1.10.3

házszám:
Fax:

Telefon: vezetékes:
mobil:

1.10.4

E-mail címe:

1.11.

A pályázatért felelĘs személy/kapcsolattartó adatai:

1.11.1

Neve:

1.11.2

Levelezési cím:

város:

utca:
1.11.3

házszám:
Fax:

Telefon: vezetékes:
mobil:

1.11.4

E-mail címe:

2. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok:
2.1 A rendezvény pontos neve:
2.2

Rendezés idĘpontja:

év

hó

2.3

Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény?

2.4

A résztvevĘk várható létszáma:

Az elmúlt három évi események rendezésének idĘpontjai:

nap

órától

óráig

fĘ
Létszám adatai:

……. év …………………….…………..hó……………..nap
……. év …………………….…………..hó……………..nap
……. év ………………….……………..hó……………..nap
2.5

A rendezvényhez kapcsolódó kulturális vagy egyéb esemény(ek) felsorolása:

2.6

Közterületi-foglalási igény helyszíne(i):
Közterület-használatra vonatkozó kérelem (1. sz. melléklet)
Közterület-foglalási igény helyszínrajza (2. sz. melléklet)

……. fĘ
……. fĘ
……. fĘ

A terület(ek) rövid leírása

Nagysága:

1.
2.
3.

…………m2
…………m2
…………m2
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Útvonal lezárási igény és idĘtartama:
Útvonalterv és a hozzákapcsolódó forgalomtechnikai terv (3. sz. melléklet)

Az útvonal rövid leírása:

2.8
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Lezárási idĘtartam:

Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok:

3. FĘbb bírálati szempontok:
3.1

Mutassa be, hogy a sportrendezvény mely szempontok alapján tartozik az I. kategóriás kiemelt
rendezvények közé. Kifejtése külön a 4. sz. mellékletben.

3.2

Az esemény elmúlt öt évének, illetve idegenforgalmi jelentĘségének bemutatása. Kifejtése külön
az 5. sz. mellékletben.

3.3

Az eseményen az elĘzĘ három évben induló hazai és nemzetközi résztvevĘk létszáma:

……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
A …….. évi eseményrĘl mellékelni kell a résztvevĘi létszámot hitelt érdemlĘen bizonyító
dokumentumot (6. sz. melléklet)
3.4

A zöldfelület-gazdálkodási szakvélemény kiadásához szükséges, hulladék elszállítási-, és a
helyszín eredeti állapotának visszaállításáról szóló tervek bemutatása. Kifejtése külön a 7. sz.
mellékletben.

A szervezĘk az esemény lebonyolításához igénybe vesznek-e a közmĦveket:

Igen

Nem

Amennyiben igen, kérem sorolja fel a közmĦ igényé(i)t a helyszín(ek) megjelölésével:

3.5

Mutassa be, hogy az eseménnyel járó közúti forgalomkorlátozásról, lezárásról milyen módon ad
tájékoztatást a közvéleménynek. Kifejtése külön a 8. sz. mellékletben.

3.6

Az elĘzĘ évi esemény szervezésekor felmerült problémák ismertetése és azt milyen módon
tervezik kiküszöbölni? Kifejtése külön a 9. sz. mellékletben.

3.7

Engedélyek, elĘírások betartásával rendezte-e ……... évi eseményét?
Ha nem, ennek mi volt az oka?

Igen

Nem
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4. A pályázathoz benyújtott egyéb mellékletek:
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4.1

Közterület-használatra vonatkozó kérelem (1. sz. melléklet)

Csatoltam:
Nem
Igen

4.2

Közterület-foglalási igény helyszínrajza (2. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.3

Útvonal és Forgalomtechnikai terv (3. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.4

Miért tartozik az I. kategóriába az esemény? (4. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.5

Az esemény elmúlt öt évének bemutatása, hozzá csatolva az elĘzĘ
évekrĘl készült fénykép dokumentációt (5. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.6

A ……... évi résztvevĘi létszámot igazoló dokumentum (6. sz. mell.)

Igen

Nem

4.7

Hulladék elszállítási-, és a környezet eredeti állapotának
visszaállításáról szóló tervek (7. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.8

Tájékoztatási terv (8. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.9

Az elĘzĘ évi eseménnyel kapcsolatos problémák értékelése (9. sz. mell.) Igen

Nem

4.10 KözútkezelĘi-hozzájárulásra vonatkozó kérelem (10. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.11 Törzsnyilatkozatok az alábbiakról (11. sz. melléklet):

Igen

Nem

A pályázó:
a) a pályázati kiírásban foglaltakat tudomásul veszi;
b) kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körĦek, hitelesek és
megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplĘ adatokat és információkat Budapest FĘváros
Önkormányzat FĘpolgármesteri Hivatala a hatályos jogszabályoknak megfelelĘen kezelje;
d) tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályázat adatai a jogszabályoknak megfelelĘ módon
nyilvánosságra hozhatók.
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3. melléklet a 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

K Ö Z T E R Ü L E T - H A S Z N O S Í T Á S I

B I Z O T T S Á G

PÁLYÁZATI ADATLAP

KT

……. év
A fĘváros közterületein – ……..-ban – megrendezésre
kerülĘ II. és egyéb kategóriás futó sportesemények
naptártervbe kerüléséhez

1. A pályázó adatai:
1.1.

Megnevezés:

1.2.

Székhely:

város:
utca:

1.3.

házszám:

Levelezési cím:

város:

utca:
1.4

1.5

házszám:

Szervezeti formája:

egyesület

alapítvány

költségvetési szerv

egyház

gazdasági társaság

egyéni vállalkozó

egyéb

és pedig

közalapítvány

Közhasznúsági fokozat:
nem közhasznú

közhasznú

1.6.1

Nyilvántartásba vevĘ szerv megnevezése:

1.6.2

Bírósági bejegyzésének száma:

Pk.

.

vagy:
1.7

Adószáma:

1.8

Honlapjának címe:

-

kiemelkedĘen közhasznú

-

/
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E-mail címe:

1.10
A pályázó:
1.10.1

A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselĘjének adatai:

Neve:
a, a pályázati
foglaltakat
1.10.2kiírásban
Levelezési
cím: tudomásul veszi;
város:
utca:
házszám:
b, kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek
1.10.3
Telefon: vezetékes:
Fax:
a valóságnak;
mobil:
c, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat Budapest Főváros Önkormányzat Főpolcíme:
gármesteri 1.10.4
Hivatala aE-mail
hatályos
jogszabályoknak megfelelően kezelje;
1.11. veszi,Ahogy
pályázatért
felelĘspályázat
személy/kapcsolattartó
adatai: megfelelő módon nyilvánosságra hozhatók.
d, tudomásul
a benyújtott
adatai a jogszabályoknak
1.11.1
Neve:
1.11.2

Levelezési cím:

város:

utca:
1.11.3

házszám:
Fax:

Telefon: vezetékes:
mobil:

1.11.4

E-mail címe:

2. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok:
2.1

A rendezvény pontos neve:

2.2

Rendezés idĘpontja:

2.3

Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az esemény?

2.4

A résztvevĘk várható létszáma:

év

hó

Az elmúlt három évi események rendezésének idĘpontjai:

nap

órától

fĘ
Létszám adatai:

……. év …………………….…………..hó……………..nap
……. év …………………….…………..hó……………..nap
……. év ………………….……………..hó……………..nap
2.5

óráig

……. fĘ
……. fĘ
……. fĘ

A rendezvényhez kapcsolódó kulturális vagy egyéb esemény(ek) felsorolása:

Indokolás

2.6 Közterületi-foglalási igény helyszíne(i):
Általános indokolás
Közterület-használatra vonatkozó kérelem (1. sz. melléklet)
Közterület-foglalási igény helyszínrajza (2. sz. melléklet)
A terület(ek)
rövid
leírása
Nagysága:
A közterületi
futóversenyek
lebonyolításáról
korábban a Budapest Főváros közterületein
zajló futó-, kerékpáros és
görkorcsolya sportrendezvények szabályozásáról szóló 763/2004. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat rendelkezett, ám a
2
…………m
körülmények 1.
és feltételek változása következtében e szabályozás idejétmúlttá vált, nem képes
betölteni
rendeltetését.
2
2. hogy a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre…………m
Tekintettel arra,
kerülő futó2 sportesemények
…………m
szabályozása 3.
állampolgári kötelezettségeket (pályázati eljárás, díjfizetés) határoz meg, indokolt
az új szabályozás önkormányzati rendeletben történő megalkotása.
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Útvonal lezárási igény és idĘtartama:
Útvonalterv és a hozzákapcsolódó forgalomtechnikai terv (3. sz. melléklet)

Az útvonal rövid leírása:

2.8
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Lezárási idĘtartam:

Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott adatok:

3. FĘbb bírálati szempontok:
3.1

Mutassa be, hogy a sportrendezvény mely szempontok alapján tartozik az II. vagy egyéb
kategóriás rendezvények közé. Kifejtése külön a 4. sz. mellékletben.

3.2

Az esemény elmúlt öt évének, illetve idegenforgalmi jelentĘségének bemutatása. Kifejtése külön
az 5. sz. mellékletben.

3.3

Az eseményen az elĘzĘ három évben induló hazai és nemzetközi résztvevĘk létszáma:

……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
……. év
hazai résztvevĘk
…... fĘ
nemzetközi résztvevĘk
…... fĘ
A …….. évi eseményrĘl mellékelni kell a résztvevĘi létszámot hitelt érdemlĘen bizonyító
dokumentumot (6. sz. melléklet)
3.4

A zöldfelület-gazdálkodási szakvélemény kiadásához szükséges, hulladék elszállítási-, és a
helyszín eredeti állapotának visszaállításáról szóló tervek bemutatása. Kifejtése külön a 7. sz.
mellékletben.

A szervezĘk az esemény lebonyolításához igénybe vesznek-e a közmĦveket:

Igen

Nem

Amennyiben igen, kérem sorolja fel a közmĦ igényé(i)t a helyszín(ek) megjelölésével:

3.5

Mutassa be, hogy az eseménnyel járó közúti forgalomkorlátozásról, lezárásról milyen módon ad
tájékoztatást a közvéleménynek. Kifejtése külön a 8. sz. mellékletben.

3.6

Az elĘzĘ évi esemény szervezésekor felmerült problémák ismertetése és azt milyen módon
tervezik kiküszöbölni? Kifejtése külön a 9. sz. mellékletben.

3.7

Engedélyek, elĘírások betartásával rendezte-e ……... évi eseményét?
Ha nem, ennek mi volt az oka?

Igen

Nem
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4. A pályázathoz benyújtott egyéb mellékletek:
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4.1

Közterület-használatra vonatkozó kérelem (1. sz. melléklet)

Csatoltam:
Nem
Igen

4.2

Közterület-foglalási igény helyszínrajza (2. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.3

Útvonal és Forgalomtechnikai terv (3. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.4

Miért tartozik az II. vagy egyéb kategóriába az esemény?
(4. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.5

Az esemény elmúlt öt évének bemutatása, hozzá csatolva az elĘzĘ
évekrĘl készült fénykép dokumentációt (5. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.6

A …….. évi résztvevĘi létszámot igazoló dokumentum (6. sz. mell.)

Igen

Nem

4.7

Hulladék elszállítási-, és a környezet eredeti állapotának
visszaállításáról szóló tervek (7. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.8

Tájékoztatási terv (8. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.9

Az elĘzĘ évi eseménnyel kapcsolatos problémák értékelése
(9. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.10 KözútkezelĘi-hozzájárulásra vonatkozó kérelem (10. sz. melléklet)

Igen

Nem

4.11 Törzsnyilatkozatok az alábbiakról (11. sz. melléklet)

Igen

Nem

A pályázó:
a) a pályázati kiírásban foglaltakat tudomásul veszi;
b) kijelenti, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körĦek, hitelesek és
megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplĘ adatokat és információkat Budapest FĘváros
Önkormányzat FĘpolgármesteri Hivatala a hatályos jogszabályoknak megfelelĘen kezelje;
d) tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályázat adatai a jogszabályoknak megfelelĘ módon
nyilvánosságra hozhatók.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzata közútkezelésében lévő valamennyi helyi közútra (a továbbiakban: helyi közút).
2. §
(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó helyi közút nem
közlekedési célú igénybevétele esetén – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – hozzájárulást kell
kérni a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól mint a helyi közút eljáró kezelőjétől.
(2) A helyi közút területének nem közlekedési célú
igénybevételéért – külön jogszabályban meghatározott
eseteket kivéve – igénybevételi díjat (továbbiakban: díj)
kell fizetni, amelynek beszedéséről az eljáró kezelő köteles gondoskodni.
(3) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazandó díjakat – a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel – az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A közterületi futó sportverseny esetén az útpálya
nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjakat a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Azon terület kapcsán, amely e rendelet hatálya alá
esik és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele
közterület-használati hozzájárulás alapján történik, a kérelmező nem kötelezhető a helyi közút nem közlekedési
célú igénybevételére vonatkozó díj megfizetésére.
(6) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell megfizetni.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról szóló
55/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakítása kapcsán a Fővárosi Önkormányzat és a BKK képviselői 2011. december 23. napján aláírták a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást.
A megállapodás, illetve a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és
egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
alapján közútkezelői és forgalomtechnikai kezelői feladatait eljáró kezelőként 2012. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ látja el. Ezért szükséges a díjfizetés szempontjából az eljáró kezelő rendeletben történő
beépítése.
A rendelet célja ezen felül a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó
sportesemények szabályozásáról szóló rendelet megalkotása kapcsán a közterületi futóversenyekre vonatkozó
rendelet és a közterület-használatot szabályozó rendelkezések összhangba hozása, illetve az egyes részletszabályok pontos rögzítése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi hatályát rögzíti.
A 2. §-hoz
A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a
hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget rögzíti. Ezek a rendelkezések teremtik meg az összhangot a közterület-használati hozzájárulás és a közút
nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kapcsán.
A 3. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz, valamint a
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról szóló 55/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy.
rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 41/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak
( a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
Önkormányzati utak kategóriái

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele után
fizetendő díj

Jelzőtáblával jelzett főútvonal, tömegközlekedési útvonal

100 Ft/m2/nap

Minden más út

50 Ft/m2/nap

Kerékpárutak, gyalogutak, járdák

50 Ft/m2/nap

Figyelembe veendő egyéb szempontok szorzószámai

Szorzók

Közút teljes lezárása

2

2. melléklet a 41/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak közterületi futó sportesemény esetén
az útpálya vonatkozásában
(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
Útkategóriák



Igénybevétel:
közterületi futó sportesemény

Jelzőtáblával jelzett főútvonal, tömegközlekedési útvonal

3 Ft/m2/óra

Minden más út

1 Ft/m2/óra

2012. május 8.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
42/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.)
Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról
és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 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 következőket rendeli el:
1. §
(1) A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: KR) 4. § (2) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4. § (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„l) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges
közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,”

2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.
20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 4. § (1)
bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„j) a Közterület-hasznosítási Bizottság által elfogadott hatályos éves közterületi futó sportesemény naptártervben nem szereplő közterületi futó sportesemény megtartásához.”
(2) Az FKR 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az FKR 5. § (3) és (4) bekezdése.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
(2) A KR 4. § (4) bekezdése az alábbi új h) és i) ponttal egészül ki:

Általános indokolás

[4. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:]
„h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához,
i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek, kivéve az elkerített területek igénybevételéhez.”

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros
közterületeinek rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

(3) A KR 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„c) futóversenyek útvonalán az útpálya területére,”

1. § (1) bekezdéséhez

Részletes indokolás

A rendelet pontosítja, hogy rendezvények esetén mihez kell közterület-használati hozzájárulás, azaz nem
csupán építmények, berendezések elhelyezéséhez, hanem a résztvevők számára szolgáló terület használatához is. A szabályozás célja, hogy a rendezvény helyszí-
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ne pontosan körülhatárolható legyen, a felelősségi körök
meghatározhatóak legyenek.
1. § (2) bekezdéséhez
A rendelet rögzíti a korábbi jogalkalmazási gyakorlatot, hogy a futóversenyek kapcsán a futók számára kijelölt útvonalat a közútkezelőnek kell jóváhagynia, külön
közterület-használati hozzájárulásra nincs szükség. A futóesemények építményeinek, berendezéseinek elhelyezéséhez továbbra is kell a közterület tulajdonosának hozzájárulása, de a futók miatt szükséges forgalomkorlátozás
közútkezelői kérdés, így ahhoz külön közterület-használati hozzájárulás már nem szükséges.

2012. május 8.
1. § (3) bekezdéséhez

A rendeleti szabályozás azt kívánja előmozdítani,
hogy a járműforgalom minél hamarabb visszatérhessen
a futók által elfoglalt útpályára, ezért a futóverseny útvonalán az úttestre berendezés, építmény (pl. frissítő állomás) nem helyezhető el, csupán az útpálya mellett.
2. § (2) bekezdéséhez
A KR rendezvények közterület-használati szabályainak módosításához kapcsolódóan pontosításra kerül a
díjtáblázat.
3. (1) bekezdéséhez

A jogszabály a közparkban tartott rendezvényeknél
nem követeli meg a közterület-használati hozzájárulást,
és így a díjfizetést sem azon területek után, amelyeket a
közparkba kilátogatók szabadon, térítés nélkül igénybe
vehetnek. A zöldterületek a fővárosiak és odalátogatók
kikapcsolódását, pihenését, szabadidő-eltöltését is szolgálják, amely célokat a rendezvények is elősegítik, így
a résztvevők általi használat rendeltetésszerű használatnak minősül.

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.
3. § (2) bekezdéséhez
Tekintettel arra, hogy a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról, a futó sportesemény naptártervről külön fővárosi rendelet rendelkezik, ezért indokolt az
erre vonatkozó szabályok közterület-használatot szabályozó rendeletből történő kivezetése.

1.

2 000 Ft/m²/nap
14 600 Ft/m²/nap

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

i. KivetítĘ- és videofal berendezés

3 700 Ft/m²/hó

8 500 Ft/m²/hó

g. Vendéglátás
ElĘkert, terasz

400 Ft/m²/nap

1 200 Ft/m²/nap

3 200 Ft/m²/hó

12 200 Ft/m²/nap

1 700 Ft/m²/nap

7 000 Ft/m²/hó

8 000 Ft/m²/hó

300 Ft/m²/nap

1 000 Ft/m²/nap

tiltott

16 300 Ft/db/hó

19 600 Ft/db/hó
tiltott

10 900 Ft/m²/hó

13 100 Ft/m²/hó

300 Ft/m²/hó

50 700 Ft/hó
600 Ft/m²/hó
54 300 Ft/hó

1 100 Ft/m²/hó

7 350 Ft/m²/hó
44 100 Ft/hó

12 300 Ft/m²/hó

400 Ft/m²/hó

+ a 18 m² feletti részre

9 500 Ft/m²/hó

j. ÜzemanyagtöltĘ állomás

II. kat. kiemelt
kiemelt

14 700 Ft/m²/hó

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

1 300 Ft/m²/hó

+ a 12 m² feletti részre

+ a 6 m² feletti részre

8 700 Ft/m²/hó
52 200 Ft/hó

f. Mozgóárus 1 m²-es területtel
Hírlap, szórólap

Heti vásár és piac

e. Alkalmi árusítás

FenyĘfa

Zöldség, gyümölcs

I. kat.
fokozottan kiemelt

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek

c. Árusításra szolgáló ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány
LevelezĘlap, hírlap, folyóirat, könyv, virág
Pattogatott- és fĘtt kukorica, sült gesztenye, vatta-cukor, iparilag csomagolt pirított
magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítĘital, kávé
Árusító és egyéb automata
d. IdényjellegĦ árusítás

18 m² felett

b. Épület
12 m² – 18 m²

a. Pavilon
6 m²-ig
6 m² –12 m²

Közterület foglalás célja

3 200 Ft/m²/hó

9 800 Ft/m²/nap

900 Ft/m²/nap

4 700 Ft/m²/hó

6 000 Ft/m²/hó

200 Ft/m²/nap

500 Ft/m²/nap

180 Ft/m²/nap

15 300 Ft/db/hó

8 600 Ft/m²/hó

9 900 Ft/m²/hó

200 Ft/m²/hó

36 300 Ft/hó
300 Ft/m²/hó
38 100 Ft/hó

600 Ft/m²/hó

5 450 Ft/m²/hó
32 700 Ft/hó

III. kat.
minęsített

3 200 Ft/m²/hó

7 400 Ft/m²/nap

300 Ft/m²/nap

2 400 Ft/m²/hó

3 200 Ft/m²/hó

100 Ft/m²/nap

300 Ft/m²/nap

140 Ft/m²/nap

14 100 Ft/db/hó

6 100 Ft/m²/hó

7 400 Ft/m²/hó

100 Ft/m²/hó

22 800 Ft/hó
200 Ft/m²/hó
24 000 Ft/hó

300 Ft/m²/hó

3 500 Ft/m²/hó
21 000 Ft/hó

IV. kat.
általános elbírálású

1. melléklet a 42/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete
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Építési konténer elhelyezése
VédĘtetĘ reklám nélkül

Állvány, építĘanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa
270 Ft/m²/nap

Építési-szerelési munkálatok

I. kat.
fokozottan kiemelt

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

350 Ft/m²/hó

450 Ft/m²/hó

150 Ft/m²/nap
2 600 Ft/m²/nap
5 600 Ft/ db/hó
12 200 Ft/m²/hó
12 200 Ft/m²/hó
5 600 Ft/m²/hó
850 Ft/m²/hó
díjmentes
7 700 Ft/ db/hó
díjmentes

18 000 Ft/db/hó
23 600 Ft/db/hó
36 000 Ft/db/hó
36 000 Ft/db/hó
47 200 Ft/db/hó
71 600 Ft/db/hó
7 300 Ft/db/hó
9 100 Ft/db/hó
12 600 Ft/db/hó
17 900 Ft/db/hó
16 400 Ft/m²/hó
24 500 Ft/m²/hó
30 600 Ft/db/hó

tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
tiltott
11 400 Ft/db/hó
14 100 Ft/db/hó
18 000 Ft/db/hó
22 700 Ft/db/hó
19 700 Ft/m²/hó
29 500 Ft/m²/hó
36 000 Ft/db/hó

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

1 800 Ft/db/nap
díjmentes

180 Ft/m²/nap

III. kat.
minęsített

2 300 Ft/db/nap
díjmentes

220 Ft/m²/nap

II. kat. kiemelt
kiemelt

110 Ft/m²/nap
2 200 Ft/m²/nap
3 000 Ft/ db/hó
8 300 Ft/m²/hó
8 300 Ft/m²/hó
3 000 Ft/m²/hó
750 Ft/m²/hó
díjmentes
3 200 Ft/ db/hó
díjmentes

250 Ft/m²/hó

14 000 Ft/db/hó
18 000 Ft/db/hó
23 600 Ft/db/hó
28 400 Ft/db/hó
35 900 Ft/db/hó
47 200 Ft/db/hó
4 900 Ft/db/hó
5 800 Ft/db/hó
8 600 Ft/db/hó
12 200 Ft/db/hó
12 100 Ft/m²/hó
18 000 Ft/m²/hó
25 200 Ft/db/hó

1 300 Ft/db/nap
díjmentes

130 Ft/m²/nap

IV. kat.
általános elbírálású
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Vetített reklám
VetítĘberendezés
Zászló
Vitrin
Választási kampányt szolgáló önálló hirdetĘ-berendezés
Árubemutató
VédĘtetĘ, elĘtetĘ, napvédĘ ponyva reklámmal
VédĘtetĘ, elĘtetĘ napvédĘ ponyva reklám nélkül
Köztéri óra reklámmal
Köztéri óra reklám nélkül

2 700 Ft/db/nap
díjmentes
Reklámhordozók felületek és árubemutatások
3.
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig normál
tiltott
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig megvilágított
tiltott
Óriásplakát 8 – 20 m²-ig prizmás
tiltott
Óriásplakát 20 m² felett normál
tiltott
Óriásplakát 20 m² felett megvilágított
tiltott
Óriásplakát 20 m² felett prizmás
tiltott
HirdetĘoszlop, legfeljebb 2 m² méretĦ kis plakátozással normál
13 700 Ft/db/hó
HirdetĘoszlop, legfeljebb 2 m² méretĦ kis plakátozással megvilágított
16 900 Ft/db/hó
HirdetĘoszlop, 2 m² méretĦnél nagyobb, óriásplakát jellegĦ plakátozással normál
21 100 Ft/db/hó
HirdetĘoszlop, 2 m² méretĦnél nagyobb, óriásplakát jellegĦ plakátozással megvilágított
27 200 Ft/db/hó
Reklámtábla (hirdetĘtábla) talajon, oszlopon, építményen
23 600 Ft/m²/hó
Prizmás, mozgó hirdetési felületĦ reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen 35 400 Ft/m²/hó
Üzemanyag-egységárat jelzĘ berendezés
43 100 Ft/db/hó
Építési reklám-háló
550 Ft/m²/hó

2.

Közterület foglalás célja
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5.

4.

b.

a.

3 700 Ft/m²/nap

Kapcsolódó reklám

150 Ft/m²/nap

1 000 Ft/m²/nap

Kapcsolódó szórakoztató tevékenység

Utcazenélés

díjmentes
3 500 Ft/m²/nap

díjmentes
4 200 Ft/m²/nap

150 Ft/m²/nap

3 200 Ft/m²/nap

900 Ft/m²/nap

14 Ft/m²/nap

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

II. kat. kiemelt
kiemelt

16 Ft/m²/nap

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

Szórakoztató tevékenységek

I. kat.
fokozottan kiemelt

Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint
rendezvényhelyszínül szolgáló terület
Karitatív tevékenység, vagy közérdekĦ díjmentes szolgáltatás
Kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység

Mutatványos
Lovasfogat
Pónilovaglás
Bringó-hintó
Sétatricikli
Roller
Elektromos miniautó
HĘlégballon fel- és leszálló hellyel
TĦzijáték
Légvár
Portrérajzolás

Közterület foglalás célja

150 Ft/m²/nap

2 000 Ft/m²/nap

750 Ft/m²/nap

díjmentes
3 200 Ft/m²/nap

12 Ft/m²/nap

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

III. kat.
minęsített

150 Ft/m²/nap

1 000 Ft/m²/nap

550 Ft/m²/nap

díjmentes
2 200 Ft/m²/nap

10 Ft/m²/nap

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

IV. kat.
általános elbírálású
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8.

7.

6.



díjmentes

Közterülettel mĦszaki-fizikai egységet képezĘ közhasználatra átadott nem fĘvárosi
önkormányzati tulajdonú terület közterület-használata

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

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

III. kat.
minęsített

egyedi elbírálás alapján

díjmentes

Társadalmi szervezetek és alapítványok érdekében végzett adománygyĦjtés

egyéb

díjmentes

Egyéb

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

18 000 Ft/ fm/hó
42 000 Ft/ fm/hó
99 000 Ft/ fm/hó
42 000 Ft/ fm/hó
18 000 Ft/ fm/hó
−
42 000 Ft/ fm/hó

−
−
−
−
−
126 000 Ft/ fm/hó
−
Autóparkolók
210 Ft/m²/nap
210 Ft/m²/hó
700 Ft/m²/hó

9 000 Ft/ fm/hó
15 000 Ft/ fm/hó
36 000 Ft/ fm/hó
15 000 Ft/ fm/hó
9 000 Ft/ fm/hó
−
15 000 Ft/ fm/hó

II. kat. kiemelt
kiemelt

−
−
−
−
−
45 000 Ft/ fm/hó
−

Dunai rakparthasználat

I. kat.
fokozottan kiemelt

Ételosztás

Ideiglenes parkoló
Sportlétesítményeket kiszolgáló parkoló
Lakossági jellegĦ Ęrzött parkoló

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

Közterület foglalás célja

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

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

IV. kat.
általános elbírálású
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról,
azok igénybevételének rendjéről
szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Emelt szintű elhelyezés esetén:
egyágyas apartman
kétágyas apartman
szövegrész hatályát veszti.

”

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Általános indokolás

„(4) A főpolgármester határozattal dönt a budapesti
illetékességi körön kívülről érkező, tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti eseti elhelyezési kérelmek elbírálásának engedélyezéséről.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében
a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított
intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

2. §
Hatályát veszti a R. 4. § (1) bekezdés 3. a) pont aa) alpontja.
3. §
A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Idősek otthonában történő elhelyezésre az Szt.
68. § (1)–(2), (5) és 68/B. § (1) bekezdésében, pszichiátriai betegek otthonába történő elhelyezésre az Szt. 71.
§-ban, fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezésre az Szt. 69. §-ban meghatározott személyek jogosultak.”
4. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklet „A” Adatlapja
„2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri?” pontjának
„A férőhelyigény milyen elhelyezésre vonatkozik
normál

emelt szintű

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a
15/2011. (IV. 4.) számú rendelet megalkotása útján tett
eleget. Jelen javaslatunk a rendelet kihirdetése óta történt
magasabb szintű jogszabályi változásokkal való harmonizációt, valamint az ellátásba belépő új intézményeknek
a rendelet mellékletében történő megjelenítését tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Hazánk megnevezése az Alaptörvény hatályba lépésével változott, ezért elkerülhetetlen az önkormányzati rendelet módosítása.
A rendelet értelmében a budapesti lakó vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, tartós bentlakásos intézményi elhelyezést kérő kérelme elbírálásának engedélyezéséről a főpolgármester dönt. A javaslat a döntési forma
pontos meghatározását tartalmazza
A 2. §-hoz
A rehabilitációs célú lakóotthoni ellátási forma – mely
a Fővárosi Önkormányzat darvastói Foglalkoztató Inté-
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zetében működött – az intézmény területét közvetlenül
érintő bányaomlás miatt megszűnt, ezért szükséges az ellátási formák közül törölni.
A 3. §-hoz
Az Szt. 2008. január 1-jétől hatályos rendelkezése értelmében idősek otthoni ellátása kizárólag a napi 4
órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére nyújtható. Az Szt. 2012. január 1. napján hatálybalépett rendelkezése lehetőséget biztosít arra,
hogy a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is felvehető az intézménybe, amennyiben általa vagy a térítési díjat megfizető
más személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

2012. május 8.
A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális intézmények köre megváltozott. Ez indokolja az 1. sz.
melléklet módosítását. A 2. sz. melléklet „A” adatlapjában az emelt szintű elhelyezésre vonatkozó igény törlésére került sor.
Az 5. §-hoz
A hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

2012. május 8.
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1. melléklet a 43/2012. (V. 8.).önkormányzati rendelethez
A 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények felsorolása székhely/telephelyenként és ellátási formánként
1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
1.1. Idősek otthonai
Bp. IV., Baross utca 100.
Bp. IV., Csokonai utca 38.
Bp. IV., Béla utca 18.
Bp. VI., Rózsa utca 67.
Bp. IX., Knézich utca 14.
Bp. VII., Dózsa György út 82/B.
Bp. VI., Benczúr utca 46.
Bp. XVI., Pálya utca 27.
Bp. XVIII., Alacskai út 22.
Bp. X., Halom utca 31.
Bp. X., Gergely utca 85.
Bp. X., Óhegy utca 48.
Bp. XXI., Tapló utca 1.
Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
Bp. XI., Rupphegyi út 7.
Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.
Bp. XVII., Pesti út 117.
Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.
Bp. XII., Mártonhegyi út 53–57.
Bp. XII., Zugligeti út 58.
Bp. III., Ányos utca 3.
Gödöllő, Dózsa György út 65.
Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő
8048/2 hrsz.-ú ingatlan
Erdőkertes, Petőfi Sándor u. 49.
Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

1.2. Pszichiátriai betegek otthonai
Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.
Lakóotthon, Szentgotthárd, Május 1. út 19.
Tompa, Szabadföld út 47.
1.3. Értelmi fogyatékosok otthonai
Csákánydoroszló, Fő utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.
Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.
Csabrendek-Darvastó
Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Lakóotthon, Tordas, Somogyi B. u. 35.
Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Külterület
Lakóotthon, Zsira, Fő u. 1.
Lakóotthon, Zsira, Flórián u. 54.
1.4. Integrált intézmények
Bp. XX., Virág Benedek utca 36.
Bp. XIX., Mészáros Lőrinc u. 26.
Bp. XVIII., Ráday G. utca 3. Pszichiátriai
Betegek Otthona
Bp. XVIII., Ráday G. u. 3. 155605/2. hrsz.
Pszichiátriai Betegek Lakóotthona
Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.
Pszichiátriai Betegek Otthona
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7.
Pszichiátriai Betegek Otthona
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2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
2.1. Időskorúak gondozóháza
Bp. XVII., Pesti út 117.
2.2. Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei
Bp. XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)
2.2.1. Átmeneti szállás
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest IX., Külső-Mester u. 84.
Budapest X., Bánya u. 37.
Budapest VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest X., Vaspálya u. 56.
Budapest XI., Kocsis u. 26.
Budapest VIII., Kálvária u. 23.
Budapest IX., Táblás u. 31.
Budapest IX., Gyáli út 33–35.
Budapest XV., Kőrakás park 1–8.
Budapest XIII., Szabolcs u. 33–35.

2.2.2. Éjjeli menedékhely
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest X., Előd u. 9.
Budapest IV., Váci út 102.
Budapest IX., Aszódi u. 18.
2.2.3. Nappali melegedő
Budapest X., Fehér köz 2.
Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest IX., Táblás u. 31.
Budapest IV., Váci út 102.
Budapest IX., Aszódi u. 18.
2.2.4. Családok Átmeneti Otthona
Budapest XIV., Rákosszegpark 4.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
63/A. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

ben, valamint a 117. §-ban és a 117/A. §. (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem
kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot,
ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon
igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint
ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

1. §

(9) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat
megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori
intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését.
Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében,
a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani
kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a
térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.”

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) Az intézményi térítési díjak összegét intézményenként, telephelyenként, épületenként az 1. melléklet,
az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító intézményekét a 2. melléklet, a Csecsemőket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokat a 3. melléklet tartalmazza.”
2. §
A R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (7) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás
esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős készpénzvagyonnal – a rehabilitációs célú lakóotthon
kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal
megegyező összeg.”
3. §
A R. 3. § (8)–(9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja
a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 116. § (1) és (3) bekezdésé-

4. §
A R. 3. §-a az alábbi (11)–(12) bekezdésekkel egészül ki:
„3. § (11) Idősek otthonában gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban
vállalja az Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt.
68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a
117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne
kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy
a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
(12) E rendelet 2. mellékletében felsorolt, az átlagot
meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító intézményekben az ellátásért az ellátott vagy a térítési
díjat megfizető más személy a mindenkori intézményi térítési díjjal – kivétel az egyszeri hozzájárulás megfizetésére kötelezettek – azonos összegű személyi térítési díjat
köteles megfizetni. Amennyiben a mindenkori intézményi
térítés díj összegének a befizetését az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy nem teljesíti, úgy az intézmény vezetője az ellátottat átlagos feltételeket biztosító intézményi férőhelyre helyezi át.”

882

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
5. §

A R. 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„4. § (6) A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban részesülő az elhelyezés 31–60. napjára a személyi térítési díj 50%-át, a 61–90. napjára a személyi térítési díj 75%-át köteles megfizetni, ha felvételét megelőzően
életvitelszerűen közterületen vagy éjjeli menedékhelyen
élt. Ezt a körülményt az utcai szociális szolgálatok vagy
az éjjeli menedékhelyek 8 napnál nem régebbi írásbeli
igazolásával kell bizonyítani.”

c)

d)

6. §
A R. 5. § (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül
ki:

e)

„5. § (1) c) hajléktalanok átmeneti szállásán, ha ellátás-szervezési intézkedések következtében az elhelyezési
körülmények jelentősen megváltoznak.”
7. §

f)

(1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

g)

(3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
8. §
h)
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
2012. június 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
(2) A 3. § (11)–(12) bekezdés, valamint a R. 2. sz. melléklete a kihirdetést követő napon lép hatályba.
9. §
Hatályát veszti:
a) a R. III. fejezete
b) az 54/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó sza-
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kosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 71/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 10/1998. (III. 25.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 34/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 8/1999. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 30/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
a 49/1999. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.
A rendeletmódosítást az intézményi térítési díj megállapításának változása, az átlagot jóval meghaladó, emelt
szintű elhelyezés biztosításának megszüntetése, illetőleg
az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása teszi szükségessé.
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Az átlagot jóval meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító idősotthoni férőhelyek átminősítése vált
szükségessé a finanszírozási körülmények változása miatt. Az átlagot jóval meghaladó elhelyezési körülmények
(emelt szintű elhelyezés) helyett átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító férőhelyek állnak az
igénylők rendelkezésére. Az átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító férőhelyek igénybevétele
esetében nem kell egyszeri hozzájárulási díjat fizetni,
azonban az ellátottakkal, illetőleg a térítési díjat megfizető más személlyel szemben elvárás, hogy a minőségi
elhelyezési körülmények fenntarthatósága érdekében a
mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező összegű
intézményi térítési díjat fizessék meg.
Az 5. §-hoz

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 2. és 3. számú mellékletének címe megváltozott, ezt tartalmazza a módosítás.

Az Szt. rendelkezése értelmében hajléktalanok átmeneti szállásán a gondozás első 30 napjára nem kell személyi térítési díjat fizetni. A javaslat azt a célt segíti elő,
hogy többen és könnyebben kerülhessenek be a közterületről és az éjjeli menedékhelyekről az átmeneti szállásokra.

A 2. §-hoz
A 6. §-hoz
Rehabilitációs intézményt a Fővárosi Önkormányzat
nem működtet, ezért szükséges e szakaszból való törlése.
A 3. §-hoz
A jogszabályi hivatkozás pontosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
Az Szt. 2012. január 1. napján hatályba lépett rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a férőhelyszám
legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is felvehető az idősek otthonába, amenynyiben az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető személy
írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel
azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ennek
a törvényi rendelkezésnek a rendeletbe történő beépítését
tartalmazza e szakasz.

A változó ellátási igények miatt olyan intézkedéseket
kell életbe léptetni, melyek jelentősen rontják (téli krízis
időszakban, vagy a kis létszámú szobákban új ágyak elhelyezésekor), illetve javítják (háromágyas szobában egy
pár elhelyezése) az elhelyezés körülményeit, melyhez a
térítési díj arányos módosításának lehetőségét szükséges
megteremteni.
A 7. § -hoz
Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő
intézményi térítési díjakat tartalmazza.
A 8–9. §-okhoz
A hatálybalépésről, illetve a szükséges hatályon kívül
helyezésről rendelkezik.
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1. melléklet a 44/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
Összefoglaló táblázat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe

1.
IDŐSEK OTTHONA
1. IV., Baross u. 100.
IV., Baross u. 100.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IV., Csokonai u. 38.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IV., Béla u. 18.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
VI., Rózsa u. 67.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IX., Knézits u. 14.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
3. VII., Dózsa György út 82/B.
VII., Dózsa György út 82/B.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
VI., Benczúr u. 46.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XVI., Pálya u. 31.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XVIII., Alacskai út 22.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
4. X., Halom u. 31.
X., Halom u. 31.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
X., Óhegy u. 48. „A” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
X., Óhegy u. 48. „B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XXI., Tapló u. 1.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
X., Gergely u. 85.*
átlagos ápolás (három- és négyágyas)
fokozott ápolás (demens)
egyágyas (volt emelt szintű)
kétágyas (volt emelt szintű)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)
2.

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)
3.

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított
intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

4.

5.

233 232
265 603

180 260
206 380

62 550
63 450

2 085
2 115

199 860
227 063

146 890
167 840

78 450
79 050

2 615
2 635

216 238
243 917

163 265
184 695

75 600
76 950

2 520
2 565

178 944
187 510

125 975
128 290

69 900
70 800

2 330
2 360

207 063
218 093

154 090
158 870

77 400
79 500

2 580
2 650

198 991
215 030

146 020
155 810

69 900
79 800

2 330
2 660

192 454
206 225

139 485
147 005

73 200
79 800

2 440
2 660

187 816
201 625

134 845
142 405

66 600
73 800

2 220
2 460

198 991
215 030

146 020
155 810

95 400
99 000

3 180
3 300

150 755
155 486

97 785
96 265

80 100
80 700

2 670
2 690

171 462
175 528

118 490
116 305

68 100
68 700

2 270
2 290

170 004
172 179

117 035
112 960

80 100
80 700

2 670
2 690

160 203
161 524

107 230
102 305

76 500
77 100

2 550
2 570

180 417
193 851
181 573
176 458

127 445
134 630
155 795
150 680

91 200
94 200
96 000
95 100

3 040
3 140
3 200
3 170
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Intézmény neve, címe

1.
5. XI., Kamaraerdei út 16.
XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„C” épület *
fokozott ápolás (demens)
egyágyas (volt emelt szintű)
kétágyas (volt emelt szintű)
XI., Rupphegyi út 7.
átlagos ápolás négyágyas szoba
átlagos ápolás kétágyas szoba
átlagos ápolás egyágyas szoba
fokozott ápolás (demens)
XI., Bánk bán u. 12–20.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
6. XII., Kútvölgyi út 20–22.
XII., Kútvölgyi út 20–22. *
egyágyas (volt emelt szintű)
kétágyas (volt emelt szintű)
átlagos ápolás
III., Ányos u. *
kétágyas (volt emelt szintű)
átlagos ápolás
XII., Mártonhegyi út 53.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XII., Zugligeti út. 58.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
7. XVII., Pesti út 117.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
Gondozóház
8. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona
XX., Virág B. u. 36.
„A” épület *
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
egyágyas (volt emelt szintű)
kétágyas (volt emelt szintű)
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XIX., Mészáros L. u. 26.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület
átlagos ápolás
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„Új” épület
2113 Erdőkertes
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Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

2.

3.

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított
intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

4.

5.

168 665
174 164

115 695
114 945

85 500
90 000

2 850
3 000

181 292
182 365
178 792

128 320
156 585
153 015

97 200
106 500
102 300

3 240
3 550
3 410

176 014
179 455
181 604
180 650

123 045
126 485
128 635
121 430

90 000
102 300
106 500
97 200

3 000
3 410
3 550
3 240

171 135
179 500

118 165
120 280

91 800
93 300

3 060
3 110

269 278
269 278
248 893

243 500
243 500
195 920

117 000
107 400
100 500

3 900
3 580
3 350

207 301
188 713

181 520
135 740

110 100
95 700

3 670
3 190

184 472
205 402

131 500
146 180

76 500
79 500

2 550
2 650

173 877
211 153

120 905
151 930

76 800
80 700

2 560
2 690

143 990
166 597
160 194

91 020
107 375
107 225

82 200
88 500
97 800

2 740
2 950
3 260

169 213
225 575
182 994
182 994

116 240
166 355
157 215
157 215

87 900
91 500
105 000
95 100

2 930
3 050
3 500
3 170

171 980
177 688

119 010
118 465

67 950
71 400

2 265
2 380

162 825
188 717

109 855
129 495

77 700
79 950

2 590
2 665

170 104

117 135

80 700

2 690

160 244
178 427
162 707
182 295

107 275
119 205
109 735
129 325

61 500
65 400
84 000
50 700

2 050
2 180
2 800
1 690
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Intézmény neve, címe

1.
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Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

2.

3.

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított
intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

4.

5.

10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)

148 217
165 748

95 245
106 525

63 600
67 500

2 120
2 250

11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
átlagos ápolás
átlagos ápolás egyágyas
fokozott ápolás (demens)

187 628
187 292
187 161

134 655
134 320
127 940

77 400
88 200
80 400

2 580
2 940
2 680

12. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.
„Nagykastély” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„Kiskastély” épület átlagos ápolás
„Pavilon” épület fokozott ápolás (demens)

161 295
161 340
161 360
161 321

108 325
102 120
108 390
102 100

78 900
78 900
74 400
78 900

2 630
2 630
2 480
2 630

162 178
214 667

109 205
155 445

78 900
83 400

2 630
2 780

162 847
202 243

109 875
143 020

73 800
78 900

2 460
2 630

164 718
202 243

111 745
143 020

67 200
70 200

2 240
2 340

140 486

87 515

58 800

1 960

126 500

67 280

60 000

2 000

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
8/a. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona
XVIII., Ráday G. u. 3.
XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon

170 189
140 098

110 970
89 960

69 300
75 600

2 310
2 520

14. 9971 Szentgotthárd, Hunyadi út 29.
Hunyadi út 29.
Május 1. út 19. lakóotthon

144 695
147 619

85 475
97 480

73 200
79 200

2 440
2 640

15. 6422 Tompa
Szabadföld út 47.

189 727

130 505

58 800

1 960

188 674

129 455

69 000

2 300

292 922
292 922
292 922

233 700
233 700
233 700

69 000
75 000
69 000

2 300
2 500
2 300

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
16. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek
Otthona
8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.

186 606

127 385

69 000

2 300

17. 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.
„A” épület (Kastély épület)
„B” épület

168 945
168 943

109 725
109 720

67 500
70 200

2 250
2 340

13. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
„A” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„C” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.
„A”, „B”, „C” és „G” épület átlagos
ápolás
„C” épület fokozott ápolás (demens)

16/a. Fogyatékosok és Pszichiátriai
Otthona
8925 Búcsúszentlászló,
Arany János u. 17.
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u.
Deák Ferenc u. 3.
Deák Ferenc u. 7. „A” épület
Deák Ferenc u. 7. „B” épület
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Intézmény neve, címe

1.
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Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

2.

3.

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított
intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

4.

5.

18. 8713 Kéthely
Magyari út 35. „A” épület
Otthonház, Magyari út 35.
Bizalomház, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Ady E. u. 55.

178 802
160 083
150 560
169 033
150 646

119 580
100 860
91 340
109 810
91 425

78 900
78 900
78 900
78 900
78 900

2 630
2 630
2 630
2 630
2 630

19. 8331 Sümeg-Darvastó
Félúton-Házak
Hagyományos elhelyezés

172 928
158 018

113 705
98 795

72 000
68 400

2 400
2 280

20. 2463 Tordas
Gesztenyés u. 1.
Hangya sor. 255/4 hrsz.
Somogyi B. út 35. lakóotthon

186 273
207 083
190 174

127 050
147 860
122 805

73 800
74 700
80 100

2 460
2 490
2 670

182 530
175 206

123 310
115 985

67 200
63 000

2 240
2 100

178 219

110 850

76 200

2 540

171 417

104 045

76 200

2 540

96 449
56 829
68 558
90 051
59 637
54 258
66 176
66 891
58 323
53 204

57 420
17 800
29 530
51 020
20 610
15 230
27 145
27 860
19 295
14 175

10 200
5 100
5 700
8 100
9 000
7 500
7 200
7 500
9 000
9 600

340
170
190
270
300
250
240
250
300
320

21. 9476 Zsira
Rákóczi F. u. 12.
9734 Peresznye
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, Flórián u. 54.
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, Fő u. 1.
22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT
ÉS INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI
SZÁLLÁSAI
Bp. XIII., Dózsa György út 152.
Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.
Bp. X., Bánya u. 37.
Bp. VIII., Kálvária u. 23.
Bp. XI., Kocsis u. 26.
Bp. IX., Külső-Mester u. 84.
Bp. IX., Táblás u. 31.
Bp. X., Vaspálya u. 56.
Bp. IX., Gyáli út 33–35.
Bp. XV., Kőrakáspark u. 1–8.
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2. melléklet a 44/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító
tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe

1.

A Fővárosi Önkormányzat
által megállapított intézményi
térítési díj

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

havi összege (Ft/
hónap)

napi összege (Ft/
nap)

2.

3.

4.

5.

181 573
176 458

128 600
123 485

125 400
115 200

4 180
3 840

182 365
178 792

129 395
125 820

129 000
120 000

4 300
4 000

269 278
269 278

216 305
216 305

156 000
135 000

5 200
4 500

207 301

154 330

127 500

4 250

182 994
182 994

130 025
130 025

125 400
115 200

4 180
3 840

1. X., Halom u. 31.
X., Gergely u. 85.
egyágyas
kétágyas
2. XI., Kamaraerdei út 16.
"C" épület
egyágyas
kétágyas
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
XII., Kútvölgyi út 20-22.
egyágyas
kétágyas
III., Ányos u.
kétágyas
4. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona
XX., Virág B. u. 36. "A" épület
egyágyas
kétágyas

3. melléklet a 44/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet. 3. melléklete
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csecsemőket, Kisgyerekeket
és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fizetendő intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe

1.

Csecsemőket, Kisgyerekeket
és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonok

A Fővárosi Önkormányzat
által megállapított intézményi
térítési díj

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

2.

3.

4.

5.

29 250

975


358 850

290 670
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg,
ezért egy új bizottság létrehozásához egyúttal a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ)
megfelelő módosítása is szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.

Tarlós István s. k.

főjegyző

főpolgármester

A Fővárosi Közgyűlés új, Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának létrehozásához módosítani szükséges az SZMSZ 4. sz. mellékletét, mely a Közgyűlés
állandó bizottságainak felsorolását és maximális létszámukat tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Melléklet a 45/2012. (V. 8.) 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Oktatási Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Közterület-hasznosítási Bizottság
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság

Maximális létszámuk
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
5 fő
7 fő
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