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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

 a 2012. évi átmeneti fi nanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A 2012. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési 
gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 9. § (5) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„(5) a BKV Zrt. részére 
a) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatá-

sa címen előlegként kapott támogatást a számlára 
érkezést követően, 

b) 2012. évet érintően hozott közgyűlési döntés (kö-
telezettségvállalás) alapján a közszolgáltatás el-
lentételezésére 6 Mrd Ft-ot, továbbá a likviditás 
fenntartása érdekében tulajdonosi kölcsönként 
9 Mrd Ft-ot a közgyűlési döntésben meghatározot-
tak szerint igénylésre 

utalja.”

2. §

A R. 9. §-a az alábbi új (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) A fenti rendelkezésektől eltérően, a 3. számú 
mellékletben felsorolt feladatok, szervezetek esetében kö-
telezettség nem vállalható, kifi zetés, támogatás utalása 
nem teljesíthető.”

3. §

A R. kiegészül az e rendelet mellékletét képező új, 3. 
sz. melléklettel.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálko-
dásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet elő-
írásainak kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a nor-
matív állami támogatásnak az önkormányzat számlájá-
ra érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési 
döntéssel a 2012-re jóváhagyott működési támogatás, va-
lamint a tulajdonosi kölcsön leutalását.

A 2. §-hoz

A (20) bekezdés mellékletben felsorolt önkormány-
zati önként vállalt feladatok esetében nem engedi a kö-
telezettségvállalást, valamint a kifi zetések, utalások tel-
jesítését.

A 3. §-hoz

A rendelkezés a 9. § (20) bekezdéséhez tartalmazza a 
feladatok megjelölését.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.
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Melléklet a 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete

Érvényes kötelezettségvállalással nem rendelkező önként vállalt feladatok

ezer Ft

Címrend
2012. évi műkö-

dési 
előirányzat

Ebből:

száma megnevezése
felügyeleti 

szervi támogatással 
fedezett

1 2 3 4

Kulturális feladatok

8381 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 8 000 8 000

8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 15 000 15 000

8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 300 000 300 000

Sport feladatok 

8353 Budapest Sport Egyesület támogatása 124 625 124 625

8413 Sport célú támogatás 120 300 120 300

Védelmi feladatok

8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft. 175 000 175 000

8705 Budapesti Rendőrkapitányság támogatása 90 000 90 000

Közlekedési és parkolási feladatok 

7311 Út-, hídfenntartás

– Egyéb útügyi feladatok 11 715 11 715

Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok

7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok 19 500 19 500

Városrendezési és városépítési feladatok

7216 Települési értékvédelmi támogatás 10 000 10 000

8116 Studio Metropolitana Nonprofi t Kft. 83 500 83 500

Összesen 957 640 957 640
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, 
különösen a települési szilárdhulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. év LXV. törvény 63/A. § e) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 4. számú mellékletének helyébe e rendelet mellékle-
te lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A hulladékkezelési díj mértékét a hulladék gyűjtésé-
nek, hasznosításának valamint ártalmatlanításának nagy 
tőke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvő 
költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz szükséges 
igazítani. A főváros hulladékgazdálkodási rendszerének 
zavartalan működése, valamint a fenntartási és további 
fejlesztési forrásigények, köztük a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésének biztosítása ér-
dekében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 57. §-ának rendelkezése alapján szük-
séges a települési szilárd hulladékkezelési közszolgálta-
tás díjának módosítása.

A települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére 
rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az 
eddig felmerült és várhatóan felmerülő költségek, vala-
mint a lakosság teherbíró képességének fi gyelembe véte-
lével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hulladékkezelés díját határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.
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Melléklet a 4/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja 
(hulladékkezelési díj) 

a 4/2012. (I. 31.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését követő egy éves díjfi zetési időszakra

 I. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre 
bocsátott gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának 
szorzataként kell megállapítani.

II. Egyszeri ürítési díjak:

1) Rendszeres ürítésre/gyűjtésre rendelkezésre bocsátott tartály esetén:
  1 db  110 literes tartály esetén 579 Ft + áfa
  1 db  120 literes tartály esetén 632 Ft + áfa
  1 db  240 literes tartály esetén 1 264 Ft + áfa
  1 db  360 literes tartály esetén 1 896 Ft + áfa
  1 db  770 literes tartály esetén 4 053 Ft + áfa
  1 db 1100 literes tartály esetén 5 790 Ft + áfa

2) Nyitott konténerek esetén:
  1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja  5 264 Ft + áfa

3) Tömörítő konténerek esetén: 
  1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja  31 584 Ft + áfa

4) Előtömörített települési szilárd hulladék esetén:
  1 db  110 literes tartály esetén 869 Ft + áfa
  1 db  120 literes tartály esetén 948 Ft + áfa
  1 db  240 literes tartály esetén 1 896 Ft + áfa
  1 db  360 literes tartály esetén 2 844 Ft + áfa
  1 db  770 literes tartály esetén 6 083 Ft + áfa
  1 db 1100 literes tartály esetén 8 690 Ft + áfa
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
9/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

 a 2012. évi átmeneti fi nanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A 2012. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési 
gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 9. §-a az alábbi új (21) bekez-
déssel egészül ki:

„(21) a BFVK Zrt. részére a 3775/2011. (12. 14.) Főv. 
Kgy. határozat alapján a „Fűtött utca” program kere-
tében megvalósuló feladatokra – központi források ter-
hére – a 2012. évi költségvetés elfogadásáig a XIII. ker., 
Szabolcs utca 33–35. szám alatti ingatlan előkészítési, 
tervezési, műszaki átalakítási feladatokra 81 000 E Ft, 
a IX. ker., Aszódi utca 18. számú ingatlan átalakításá-
hoz 89 000 E Ft, továbbá az ezen határozatban meg-
jelölt ingatlanok berendezési tárgyainak beszerzésére 
60 000 E Ft utalható a ténylegesen jelentkező kötelezett-
ségvállalás alapján, a kifi zetések teljesítésének ütemé-
ben. Az átmeneti fi nanszírozás időszaka alatt biztosított 
összegeket a BFVK Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szer-
ződésében fi gyelembe kell venni.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálko-
dásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet elő-
írásainak kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A (21) bekezdés a 3775/2011. (12. 14.) Főv. Kgy. ha-
tározat végrehajtását biztosítja a 2012. évi költségvetés 
elfogadásáig azzal, hogy engedi a BFVK Zrt. részére a 
kompenzáció utalását a tényleges kötelezettségvállalá-
sok alapján jelentkező kifi zetések ütemében.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
12/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

 a 2012. évi átmeneti fi nanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 
88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A 2012. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségve-
tési gazdálkodásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: 

„(3) a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Nonprofi t Kft. részére a 2012. évi átmeneti 
időszakra megkötött közszolgáltatási szerződésben meg-
határozott ütemben és összegben utal támogatást.”

2. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2012. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálko-
dásról szóló 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet elő-
írásai módosítását tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új rendelkezés a BTDM Budapest Turisztikai 
Desztináció Menedzsment Nonprofi t Kft. részére a 2012. 
évi átmeneti időszakra megkötött közszolgáltatási szer-
ződésben meghatározott ütemben és összegben engedi a 
támogatás utalását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése a 3752/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatával 

a Budapest II. kerület 12840/2 hrsz.-ú nevű közterületnek az 

Erdélyi János tér

a Budapest III. kerület 18239/1 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Kerényi Grácia park

a Budapest VI. kerület Szalmás Piroska nevű közterületnek a

Németh László utca

a Budapest XIII. kerület 27815/16 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Kopácsi Sándor sétány

a Budapest XIV. kerület Zichy Mihály utat és a Városligeti körutat összekötő névtelen sétánynak a

Lev Tolsztoj sétány

a Budapest XV. kerület Dembinszky utca nevű közterületnek a

Wysocki utca 

a Budapest XXI. kerület Koltói Anna utca nevű közterületnek a 

Vermes Miklós utca

a Budapest XXIII. kerület 186839/4, 186837/1, 186815/1, 186828/1, 186827/1 hrsz.-ú névtelen közterületeknek, a 
Vágó köz egy külön álló részének a

Máté apostol utca

a Budapest XXIII. kerület 195987/2 hrsz.-ú közterületnek a 

Túri István út elnevezést adta.
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