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�Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
51/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FSZKT) 
1. számú mellékletét képező 1:4000 méretarányú tér-
kép a Kossuth Lajos tér területére vonatkozóan az e ren-
delet 1. számú mellékletében1 foglaltaknak megfelelő-
en módosul.

1, 2 A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek 
kihirdetésre. A térképek megtekinthetőek az Ügyfélszolgálati 
Irodában (Budapest V., Bárczy I. utca 1–3.).

2. §

Az FSZKT 2. számú mellékletét képező 1:10 000 mé-
retarányú térkép a Kossuth Lajos tér területére vonatko-
zóan az e rendelet 2. számú mellékletében2 foglaltaknak 
megfelelően módosul.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő 11. napon lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény módosítása alapján 2012. január 1-jétől a Kos-
suth Lajos tér kiemelt nemzeti emlékhely. Az Ország-
gyűlés 61/2011. (VII. 13.) számú határozatában döntött 
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�Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
52/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló
47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabály-
zatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. szá-
mú melléklete, a II. Fővárosi jelentőségű víznyerőhelyek, 
vízműkutak védőterülete fejezet 3. pontja hatályát veszti.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 11. napon lép hatályba, 
és az azt követő napon hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény módosítása alapján 2012. január 1-jétől 
a Kossuth Lajos tér kiemelt nemzeti emlékhely. Az Or-
szággyűlés 61/2011. (VII. 13.) számú határozatában dön-
tött a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról, amelynek 
előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a 
Budapest Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. 
(V. 25.) Főv. Kgy. határozat (TSZT), a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (FSZKT) és a Budapesti Városrendezési és Épí-
tési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (BVKSZ) módosítása.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. január 1-jétől 
kiegészült a 9/D. § előírásaival, amely a kiemelt nemzeti 
emlékhelyet érintő településrendezési eszközök módosí-
tása esetén alkalmazandó.

A BVKSZ módosítása rendeletalkotással történik.

a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról, amelynek előké-
szítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Bu-
dapest Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. 
(V. 25.) Főv. Kgy. határozat (TSZT), a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (FSZKT) és a Budapesti Városrendezési és Épí-
tési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (BVKSZ) módosítása.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. január 1-jétől 
kiegészült a 9/D. § előírásaival, amely a kiemelt nemzeti 
emlékhelyet érintő településrendezési eszközök módosí-
tása esetén alkalmazandó.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e ren-
delet mellékletét képező térképeknek megfelelően tör-
ténik.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő térkép módosítása, valamint az (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mellékletét jelentő 
térkép módosítása az Étv. 9/D. § (10) bekezdésében fog-
laltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest V. kerület, Kossuth 
Lajos térre vonatkozó hatástanulmányban foglaltak alap-
ján a mellékleteknek megfelelően módosul. A módosí-
tást Budapest Főváros Kormányhivatala kezdeményezte, 
amely módosítás országos érdeket szolgál.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 
9/D. § (11) bekezdése alapján a módosítás az elfogadás-
tól számított 10. napot követően hatályba léptethető.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mel-
lékletének módosítása az Étv. 9/D. § (10) bekezdésében 
foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

A módosítás célja a megszüntetésre kerülő 
víznyerőhelyhez tartozó védőterület törlése a Budapest 
V. kerület, Kossuth Lajos térre vonatkozó hatástanul-

mányban foglaltak alapján az FSZKT módosításával 
összhangban. A módosítást Budapest Főváros Kormány-
hivatala kezdeményezte, amely módosítás országos ér-
deket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az Étv. 
9/D. § (11) bekezdése alapján a módosítás az elfogadás-
tól számított 10. napot követően hatályba léptethető.

�Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
53/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet 7. sz. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott 
hatáskörök jegyzéke) „I. Általános hatáskörök” cím az 
alábbi új 6. ponttal egészül ki:

„6. A vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletek-
ben szabályozottaktól eltérően a Budapest V. kerület 
Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
100/2012. (V. 16.) Korm. rendeletben a Budapest V. kerü-
let, Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő közigaz-
gatási hatósági ügyekben – a köztéri szobrokra vonatko-
zó döntések kivételével – a főpolgármester:

– kiadja a Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges 
hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, engedélyeket, ál-
lásfoglalásokat, véleményeket vagy bármely más do-
kumentumot, továbbá jóváhagyja, megköti az ezzel 
összefüggésben felmerülő szükséges szerződéseket, 
megállapodásokat; 

– a beruházással érintett ingatlanokat közvetlenül hatá-
roló fővárosi önkormányzati ingatlanok vonatkozásá-

ban gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő tulajdonosi jogokat a beruházással összefüggésben 
szükséges telekrendezési eljárások előkészítését szol-
gáló telekmegosztásokban.

Ezen tulajdonosi jogkörök gyakorlása nem terjed ki a 
fővárosi önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog átru-
házására, vagy közterület forgalomképtelenségének meg-
változtatására.”

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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. tör-
vény (Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt előírás szerint: 
„A képviselő-testület a működésének részletes szabálya-
it a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendele-
tében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás 
alapján a Fővárosi Közgyűlés alkotja meg és módosítja 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A budapesti Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 
61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban foglaltak alapján 
megkezdődik a budapesti Kossuth Lajos tér rekonstruk-
ciója. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruhá zási 
programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek ki-
emelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró ható-
ságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. ren-
delet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapest V. ke-
rület közigazgatási területén lévő belterületi 24893 hely-
rajzi számú (a továbbiakban: hrsz.), 24894 hrsz. (Kossuth 
Lajos tér), 24897/1 hrsz. (idősebb Antall József rakpart), 
24989/2 hrsz. (Balassi Bálint utca), 24965/2 hrsz. (Falk 
Miksa utca), 24914 hrsz. (Szalay utca), 24892 hrsz. (Al-
kotmány utca), 24708 hrsz. (Garibaldi utca), 24666 hrsz. 
(Akadémia utca), 24834/1 hrsz. (a Vértanúk tere), továb-
bá 24696, 24697, 24710/4, 24897/2, 24956/2, 24957, 
24987, 24988, 25007, 25122/4, 25122/6 és 24989/2 hrsz. 
ingatlanokat, illetve ezen földrészletekből a telekalakítá-
si eljárás jogerős befejezését követően kialakított föld-

részleteket érintő, a Korm. rendelet mellékletében felso-
rolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a budapesti 
Kossuth Lajos tér rekonstruk ciója, mélygarázs, látoga-
tóközpont és Parlamenti Múzeum építése beruházással 
függenek össze.

A beruházás lebonyolítása során szükség lesz a Fővá-
rosi Önkormányzat részéről tulajdonosi döntések, intéz-
kedések meghozatalára.

A Budapest V. kerület, Kossuth tér rekonstrukciójá-
nak szoros ütemterve miatt szükséges ezen hozzájárulá-
sok stb. megadásának hatáskörét a főpolgármesterre át-
ruházni. Az átruházott hatáskör gyakorlása nem terjed ki 
a köztéri szobrokkal kapcsolatos döntésekre, továbbá a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának megváltoztatá-
sára, valamint nem jelentheti a közterület forgalomképte-
lenségének sérelmét.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a deregulá-
cióról rendelkezik.


