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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
85/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló
40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet, valamint 

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 
(1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1)–(2) és (5) bekezdésé-
ben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes 
kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. § d) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„d) e rendelet 11. §-ában meghatározottak szerinti ön-
kormányzati segélyt kérelmezőnek a munkaügyi központ 
kirendeltsége, vagy a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei, vagy a rehabilitációs hatóság 
által kiállított igazolást kell benyújtania az együttműkö-
désről.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„6. § (1) Az önkormányzati segély iránti kérelemről a
benyújtást, vagy az eljárás hivatalból való megindítását 
követő 15 napon belül kell dönteni. Ha a kérelmet rendkí-
vüli gyógyszersegély igénylése érdekében nyújtották be, 
akkor az adott ügyben haladéktalanul kell határozni.

(2) Az önkormányzati segélyt a Főpolgármesteri Hi-
vatal Hajléktalanok Információs Irodáján kell készpénz-
ben kifi zetni. Az önkormányzati segély összegét az e ren-
deletben foglaltak szerint kell kiszámítani. Ha az összeg 
utolsó két számjegye nem nulla, akkor felfelé kerekítéssel 
kell az összeget megállapítani.

(3) Az önkormányzati segélyt – megállapítása esetén – 
a kérelem benyújtásától, vagy az eljárás hivatalból való 
megindításától számított 15 napon belül kell kifi zetni. 

(4) A rendelet 8–13. §-ai alapján a kifi zetett önkor-
mányzati segély felhasználása a szociális munkás iga-
zolása, nyugta, számla vagy bizonylat alapján ellenőriz-
hető. Amennyiben az ügyfél hitelt érdemlően nem tudja 
igazolni a segély felhasználását, akkor 3 hónapra kizár-
ható az önkormányzati segélyezésből.

(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett önkor-
mányzati segély összegét a Szt. 17. §-a alapján, az ott 
meghatározottak szerint vissza kell fi zetni.”

3. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„7. § Önkormányzati szociális segélyt – a hajléktala-
nok lakhatáshoz jutását támogató önkormányzati segély 
kivételével – az a hajléktalan személy kaphat, akinek a 
megélhetése más módon azért nem biztosított, mert nincs 
jövedelme, vagy – jövedelem esetén – az egy főre jutó 
számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.”

4. §

(1) A Rendelet 

 1. 1. § c) pontjában az „átmeneti segélyt” szövegrész 
helyébe „önkormányzati segélyt” szöveg lép;

 2. 2. § (1) bekezdésében az „átmeneti segély” 
szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” 
szöveg, a „rendelkezésre állási támogatásban” 
szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban” szöveg lép;

 3. 4. § (1) és (2) bekezdésében a „két szerv” szöveg-
rész helyébe a „három szerv” szöveg lép;
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 4. II. fejezet „Átmeneti szociális segélyek” alcímé-
ben az „Átmeneti” szövegrész helyébe az „Ön-
kormányzati” szöveg lép;

 5. 8. §-át megelőző a „Munkaképtelen hajléktalanok 
átmeneti segélye” alcímében az „átmeneti segé-
lye” szövegrész helyébe az „önkormányzati segé-
lye” szöveg lép;

 6. 8. § (1) bekezdésében az „Átmeneti szociális se-
gély” szövegrész helyébe az „Önkormányzati szo-
ciális segély” szöveg lép;

 7.  8. § (3) bekezdésében az „átmeneti segélyét” szö-
vegrész helyébe az „önkormányzati segélyét” 
szöveg lép;

 8. 9. §-át megelőző „Rendszeres ellátást kérelmező 
hajléktalanok átmeneti segélye” alcímében az „át-
meneti segélye” szövegrész helyébe az „önkor-
mányzati segélye” szöveg lép;

 9. 9. § (1) bekezdésében az „Átmeneti szociális se-
gély” szövegrész helyébe az „Önkormányzati szo-
ciális segély” szöveg lép;

10. 10. §-át megelőző „Munkába álló hajléktalanok 
átmeneti segélye” alcímében az „átmeneti segé-
lye” szövegrész helyébe az „önkormányzati segé-
lye” szöveg lép;

11. 10. § (1) bekezdésében az „Átmeneti szociális 
segély” szövegrész helyébe az „Önkormányzati 
szociális segély” szöveg lép;

12. 11. §-át megelőző „Jövedelem nélküli hajléktala-
nok átmeneti segélye” alcímében az „átmeneti se-
gélye” szövegrész helyébe az „önkormányzati se-
gélye” szöveg lép;

13. 11. § (1) bekezdésében az „Átmeneti szociális 
segély” szövegrész helyébe az „Önkormányzati 
szociális segély” szöveg lép;

14. 11. § (4) bekezdésében az „átmeneti segélyben” 
szövegrész helyébe az „önkormányzati segély-
ben” szöveg lép;

15. 12. §-át megelőző „Hajléktalanok lakhatáshoz ju-
tását támogató átmeneti segélye” alcímben az „át-
meneti segélye” szövegrész helyébe az „önkor-
mányzati segélye” szöveg lép;

16. 12. § (1) bekezdésében az „átmeneti segély” szö-
vegrész helyébe az „önkormányzati segély” szö-
veg lép;

17. 13. §-át megelőző „Krízis átmeneti segély” alcím-
ben az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az 
„önkormányzati segély” szöveg lép;

18. 13. § (1) és (3) bekezdésében az „átmeneti segély” 
szövegrészek helyébe az „önkormányzati segély” 
szöveg lép;

19. 14. §-át megelőző „Az átmeneti segélyek ösz-
szege” alcímben az „átmeneti segélyek” szöveg-
rész helyébe az „önkormányzati segélyek” szöveg 
lép;

20. 14. § (1) bekezdés felvezető szövegében és a)–e) 
pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésében az 
„átmeneti” szövegrész helyébe az „önkormányza-
ti” szöveg lép.

5. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök 
jegyzéke) 14. és 15. pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„14. Dönt a hajléktalanok önkormányzati szociális 
segélyének megállapításáról. Ellenőrzi a kifi zetett ön-
kormányzati segély felhasználását, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen felvett önkormányzati segély visszafi ze-
téséről és az önkormányzati segélyezésből való kizárás-
ról dönt.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. §

15. Dönt az önkormányzati (krízis) segély megállapí-
tásáról. Ellenőrzi a kifi zetett önkormányzati segély fel-
használását, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett 
önkormányzati segély visszafi zetéséről és az önkormány-
zati segélyezésből való kizárásról dönt.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1)”

6. §

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

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

Általános indokolás

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 
(továbbiakban: Östv.) 2. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése 
szabályozza az önkormányzati segélyezés törvényi alap-
jait. A törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy 
2013. december 31-ig „önkormányzati segély” elneve-
zés alatt új segélyezési formákat dolgozzanak ki a ko-
rábbi átmeneti (eseti) segélyek helyett. Az önkormány-
zati segélyek a szociális és jövedelmi problémák esetén, 
továbbá a válsághelyzetekben lévő rászorulóknak nyúj-
tanak segítséget. 

Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros te-
rületén élő hajléktalanok önkormányzati segélyéről kell 
rendeletet alkotnia. A Fővárosi Önkormányzat az önkor-
mányzati segélyekkel a létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdőkön kíván segíteni, 
különösen azokon, akik maguk is megtesznek minden tő-
lük elvárhatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Az Östv. előírásainak való megfelelés érdekében szük-
séges a hajléktalanok pénzbeli és szociális ellátásának 
egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az együttműködésre kijelölt szervek köre kiegészí-
tésre került a rehabilitációs hatósággal, továbbá „önkor-
mányzati”-ra módosult a segély elnevezése.

2. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati segélyek megállapí-
tásával és kifi zetésével kapcsolatos részletszabályokat. 
Rendkívüli gyógyszersegély kérelmezése esetén azonna-
li döntést ír elő.

Szabályozza az önkormányzati segély felhasználásá-
nak ellenőrzését, rendelkezik a bekérhető igazolásokról, 
valamint a szankció lehetőségéről.

A Szt. 17. §-ának megfelelően rögzíti a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen felvett ellátás esetén szükséges intéz-
kedéseket.

3. §-hoz

Az Östv. rendelkezéseinek való megfeleléshez szük-
séges módosításokat tartalmaz. 

4. §-hoz

Pontosításokat tartalmaz.

5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök 
jegyzéke) 14. és 15. pontja az Östv.-nek megfelelő pon-
tosítását tartalmazza.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
86/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet (A Közgyű-
lés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) a következő 
új 6/A. címmel és a hozzá tartozó alábbi rendelkezések-
kel egészül ki:

„6/A. KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

6/A.1. A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok közhasz-
nálatra átadott részét is) vonatkozásában:

6/A.1.1. dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú köz-
terület-használat; továbbá a fi lm-, fénykép-, televízió-, 
videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelé-
si munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére 
szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, 
vagy az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szüksé-
ges közterületi helyszín kizárólagos használatához szük-
séges közterület-használat kivételével – a közterület-
használati ügyekben.

6/A.1.2. dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú köz-
terület-használat kivételével – a taxiállomás létesítésére, 
használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-hasz-
nálati hozzájárulásról.”

2. §

Az SZMSZ 7. melléklet (A Közgyűlés által a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átru-
házott hatáskörök jegyzéke) „11. VAGYONGAZDÁL-
KODÁS” cím a következő új 11.4. ponttal egészül ki:

„11.4. A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok közhasz-
nálatra átadott részét is) vonatkozásában:

11.4.1. dönt a felszíni és felszín alatti építmények, to-
vábbá a közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb 
építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, 
cseréjéhez, valamint a már meglévő építmények ingat-
lan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról és az ezzel összefüggő, jog-
szabályban előírt szolgalmi, vezetékjogi, igénybevételi 
vagy más megállapodás megkötéséről a nemzeti vagyon-
ról szóló törvény keretei között. A tulajdonosi hozzájáru-
lás megadását és a megállapodás megkötését – jogsza-
bály eltérő rendelkezése hiányában – a főpolgármester 
ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

11.4.2. dönt az azok alatt vagy felett elektronikus hír-
közlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmé-
nyek létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelye-
zésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési 
engedély, építési engedély szükséges – az építési jogo-
sultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az 
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalaní-
tással, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 108. § (2) bekezdésében szabályozott tu-
lajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 
50 millió forint értékhatárig a nemzeti vagyonról szóló 
törvény keretei között.

11.4.3. dönt az azok alatt vagy felett, valamint abban 
zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elekt-
ronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elekt-
ronikus hírközlési berendezés és az ezekkel összefüggő 
építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és 
áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi 
építési engedély, építési engedély szükséges – az építési 
jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, vala-
mint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint ér-
tékhatárig a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei kö-
zött.

11.4.4. dönt fi lm-, fénykép-, televízió-, videó- és hang-
felvétel készítéséhez; az építési, szerelési munkával kap-
csolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konté-
nerek elhelyezéséhez, fennmaradásához; betonpumpa 
elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz; az alkalman-
kénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi hely-
szín kizárólagos használatához szükséges közterület-
használat tárgyában.
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11.4.5. dönt a fi lmforgatási célú közterület-használatra 
vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóvá-
hagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek 
(ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásá-
ról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóvá-
hagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat kö-
vetkezményeiről.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részé-
re történő átadásával összefüggő törvénymódosítások-
ról szóló 2013. évi LXXIV. törvényben a Fővárosi Ön-
kormányzat vagyonkezelői jogot kapott, amelynek egyik 
fontos eleme a közterületekkel való rendelkezés, így en-

nek gyakorlására vonatkozó hatásköri szabályok megal-
kotása indokolt.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

 A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő 
közterületekre és egyéb ingatlanok közhasználatra át-
adott részére vonatkozóan meghozandó döntéseket a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre 
megállapított hatásköri szabályokkal azonos módon in-
dokolt szabályozni.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
87/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros díszvilágításáról
szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 
28.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e rendelet 
melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép 
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés ön-
ként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köz-
tük a főváros díszvilágítását. 

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek 
üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatályba lépését köve-
tően további objektumokra vonatkozó igény merült fel, 
melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet kiegészíti a Rendeletet több objektum dísz-
világításának üzemeltetésével.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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A 87/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat által díszvilágított objektumok listája

A) Fővárosi Önkormányzat tulajdona, továbbá műemlékek hatósági nyilvántartása alapján 
műemlék vagy fővárosi védettség alá helyezett egyházi és felsőoktatási épületek

  Helyszín Megnevezés Jogszabályi
kapcsolat

    a)  b)  c)

1 –  Lánchíd  X  X  

2 –  Margit híd  X  X  

3 –  Szabadság híd  X  X  

4 –  Erzsébet híd  X   

5  Margitsziget dr. Urmánczy Nándor-emlékpad  X

6  I., Batthyány tér  Kölcsey Ferenc-szobor  X   

7  I., Batthyány tér 5–6.  Vásárcsarnok  X   

8  I., Batthyány tér 7.  Szent Anna-plébániatemplom   X  

9  I., Fő utca 41.  Római katolikus templom (volt Erzsébetiek temploma)   X  

10  I., Fő utca 41.  Gondviselés Háza Idősek Otthona 
(volt Erzsébetiek kórháza)   X  

11  I., Clark Ádám tér  Alagút bejárata  X  X  

12  I., Corvin tér  Millacher-kút (Lajos kútja)  X   

13  I., Dózsa György tér  Dózsa György-emlékmű  X   

14  I., Döbrentei tér  Erzsébet királyné szobor  X   

15  I., Fő utca 30–32.  Római katolikus templom   X  

16  I., Alagút utca  Ülő nő szobra  X   

17  I., Horváth kert  Joseph Haydn-szobor  X   

18  I., Hunyadi János út  Hunyadi János szobra  X   

19  I., Krisztina tér  Krisztinavárosi római katolikus templom   X  

20  I., Mária tér  Immaculata kegyoszlop  X  X  

21  I., Gellérthegy  Szent Gellért szobra  X   

22  I., Szarvas tér  Kitelepítettek emlékműve  X   

23  I., Szilágyi Dezső tér  Református templom és Petz Samu-emlékkút  X  X  

24  I., Apród utca 10.  Virág Benedek-ház   X  

25  I., Tabán, Attila út 11.  Római katolikus templom  X  X  

26  I., Tabán, Kereszt utca  Tabáni 1956-os emlékmű  X   

27  II., Áldás utca–Eszter utca  Kőkereszt barokk posztamenssel  X   

28  II., Turbán utca 11.  Gül Baba türbéje   X  

29  II., Bem József tér  Bem apó szobor  X   

30  II., Margit körút  Mártírok emlékmű  X   
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  Helyszín Megnevezés Jogszabályi
kapcsolat

    a)  b)  c)

31  III., Lajos utca 168.

Római katolikus templom és a templom körüli parkban lévő
• „Haza Hősei” emlékmű;
• Harangjáték;
• Nepomuki Szent János szobra;
• Szent Flórián-szobor

  X  

32  III., Katinyi mártírok parkja  Katinyi mártírok emlékműve  X   

33  III., Kiscelli utca 108.  Régi trinitárius templom   X  

34  IV., Szent István tér  Szent István tér szobrai
(Anyai fájdalom, Károlyi-szobor), zászlótartók  X   

35  V., Hold utca–Báthory utca  Batthyány-örökmécses  X   

36  V., Deák Ferenc tér 5.  Evangélikus templom   X  

37  V., Erzsébet tér  Danubius-kút  X  X  

38  V., József nádor tér  József nádor szobra  X   

39  V., Március 15. tér  Petőfi -szobor  X   

40  V., Március 15. tér  Szent Kinga-szobor  X   

41  V., Március 15. tér  Római katolikus templom  X  X  

42  V., Petőfi  tér 2/B  Görögkeleti templom   X  

43  V., Szent István tér  Szent István-bazilika   X  

44  V., Széchenyi István tér  Deák Ferenc-szobor  X   

45  V., Széchenyi István tér  Salamon Ferenc-szobor  X   

46  V., Széchenyi István tér  Szarvas Gábor-szobor  X   

47  V., Széchenyi István tér  Széchenyi-szobor  X   

48  V., Szervita tér  Immaculata kegyoszlop (Szűz Mária-szobor)  X   

49  V., Váci utca 62–64.  Újvárosháza   X  

50  V., Városház utca 9–11.  Budapest Főváros Önkormányzata  X  X  

51  V., Vigadó tér  Kiskirálylány szobor  X   

52  V., Vörösmarty tér  Vörösmarty-szobor  X   

53 V., Olimpiai park 
• Olimpiai emlékmű, 
• Ötkarika kompozíció 
• Olimpikonok fala

54  VI., Jókai tér  Jókai-szobor  X   

55  VI., Kodály körönd  Szondy György-szobor  X   

56  VI., Kodály körönd  Vak Bottyán-szobor  X   

57  VI., Kodály körönd  Zrínyi Miklós-szobor  X   

58  VI., Kodály körönd  Balassi Bálint-szobor  X   

59  VI., Liszt Ferenc tér  Ady-szobor  X   

60  VI., Nagymező utca  Operettszínház  X   

61  VI., Nagymező utca 11.  Radnóti Színház  X   

62  VII., Bethlen Gábor tér 2.  Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve  X   

63  VII., Dohány utca 8.  Zsinagóga   X  

64  VII., Rózsák tere  Római katolikus templom és Szent Erzsébet-szobor   X  
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  Helyszín Megnevezés Jogszabályi
kapcsolat

    a)  b)  c)

65  VII., Városligeti fasor 5–7.  Református templom és parókia   X  

66  VII., Baross tér  Baross Gábor szobra  X

67  VIII., Harminckettesek tere  32-es háziezred hősi emlékműve  X   

68  VIII., Horváth Mihály tér  Római katolikus plébániatemplom   X  

69  VIII., Lőrinc pap tér  gróf Zichy Nándor szobra  X   

70  VIII., Lőrinc pap tér  Római katolikus templom   X  

71  VIII., Szabó Ervin tér 1.  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (volt Wenckheim-palota) és az előtte
 lévő Igazság kútja  X  X  

72  IX., Bakáts tér  Római katolikus plébániatemplom   X  

73  IX., Kálvin tér 7.  Református templom   X  

74  IX., Fővám tér 7–9.  Budapesti Corvinus Egyetem (volt Fővámház)   X  

75  IX., Vámház körút 1–3.  Vásárcsarnok  X  X  

76  X., Szent László tér  Római katolikus plébániatemplom   X  

77  X., Szent László tér  Magyar Oltár–Millecentenáriumi emlékmű  X   

78  XI., Gárdonyi Géza tér  Gárdonyi Géza-emlékmű  X   

79  XI., Gellérthegy  Citadella és Szabadság-szobor  X  X  

80  XI., Móricz Zsigmond 
 körtér  Szent Imre-szobor  X   

81  XI., Műegyetem rakpart 3.  1956-os műegyetemi-emlékmű   X  

82  XI., Műegyetem rakpart 1-6.  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(Műegyetem „K” és „Ch” épületek)   X  

83  XI., Villányi út 15–27.  Római katolikus templom
 és Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium   X  

84 XI., Móricz Zsigmond 
körtér  Móricz Zsigmond szobra  X

85  XII., Bürök utca 37.  Szent Márton-kegykápolna    X

86  XII., Csaba utca 5.  Római katolikus templom   X  

87  XII., Diana utca 4.  Jókai agora  X   

88  XII., Hegyalja út 139.  Római katolikus templom   X  

89  XIII., Babér utca 17/B  Római katolikus templom    X

90  XIII., Lehel tér  Római katolikus templom    X

91  XIII., Pozsonyi út 58.  Református templom    X

92  XIII., Szent István körút 14.  Vígszínház  X   

93  XIII., Szent István park  Raoul Wallenberg-emlékmű  X   

94  XIV., Ajtósi Dürer sor 39.  Vakok iskolája (Vakok általános iskolája)  X  X  

95  XIV., Állatkerti körút 6–12.  Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata  X  X  

96  XVI., Rózsalevél utca 46.  Evangélikus templom   X  

97  XVI., Batthyány 
 Ilona utca 23.  Római katolikus templom   X  

98  XVII., Bakancsos utca 2.  Evangélikus templom    X

99  XVII., Pesti út  Római katolikus templom   X  
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  Helyszín Megnevezés Jogszabályi
kapcsolat

    a)  b)  c)

100  XVII., Péceli út 229.  Római katolikus templom   X  

101  XVIII., Hargita tér  Fadrusz János: Feszület  X   

102  XIX., Kós Károly tér  Kós Károly-emlékmű  X   

103  XIX., Kossuth tér  Kossuth Lajos-szobor  X   

104  XXI., Deák tér  Evangélikus templom    X

105  XXI., Szent Imre tér  Római katolikus templom és emlékművek
 (Nepomuki Szent János-szobor)   X  

106  XXII., Sárgabarack utca
 17/A  Római katolikus templom    X

107  XXII., Városház tér  1956-os emlékmű  X   

108  XXIII., Hősök tere  Római katolikus templom   X  

Jogszabályi kapcsolat oszlopban alkalmazott
a) jelölés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát jelenti a hatályos vagyonkimutatás alapján;
b) jelölés olyan egyházi vagy felsőoktatási épületet jelent, amely a műemlékek hatósági nyilvántartása alapján mű-

emlék;
c) jelölés helyi védettség alá helyezett értéket jelent a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó 

épített környezet védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet alapján.

B) Állami tulajdonú objektumok

  Helyszín  Megnevezés

1  I.  Budavári Palota (várfalon kívül)

2  I.  Budavári Palota (várfalon belül)

3 I. kerület, Lánchíd utca 5–7.  Budai várkert bazár épületegyüttes

4  I., Apród utca 1–3.  Dr. Antall József szobra

5  I., Bécsi kapu tér  Bécsi kapu

6  I., Bécsi kapu tér  Evangélikus templom

7  I., Szentháromság tér  Budavári Palota,
 Római katolikus templom (Mátyás-templom)

8  I., Szent György tér 1–23.  Budavári Palota, Sándor-palota 

9  I., Színház utca 1–3.  Budavári Palota, Várszínház
 (volt karmelita templom, karmelita rendház)

10  I., Hunyadi János utca  Halászbástya

11  I., Kapisztrán tér  Kapisztrán János-szobor

12  I., Kapisztrán tér 6.  Mária Magdolna-templom maradványai

13  I., Tóth Árpád sétány  Hadtörténeti Múzeum előtti nemzeti zászló

14  V., Hold utca 4.  Magyar Államkincstár (volt Postatakarékpénztár)

15  V., Egyetem tér 1–3.  Eötvös Loránd Tudományegyetem

16  V., Károlyi Mihály utca 16.  Petőfi  Irodalmi Múzeum, volt Károlyi-palota

17  V., Kossuth Lajos tér  Állami zászló (csak nemzeti ünnepeken működtetett)

18  V., Kossuth Lajos tér  Magyar Néprajzi Múzeum

19  V., Kossuth Lajos tér  Országház
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  Helyszín  Megnevezés

20  V., Kossuth Lajos tér  Vidékfejlesztési Minisztérium

21  V., Kossuth Lajos tér  József Attila-szobor

22  V., Kossuth Lajos tér  Kossuth-szobor

23  V., Kossuth Lajos tér  Rákóczi-szobor

24  V., Szabadság tér  Magyar Nemzeti Bank („A” épület)

25  V., Széchenyi tér 9.  Magyar Tudományos Akadémia és 1956-os emlékmű

26  V., Vértanúk tere  Nagy Imre-szobor

27  V., Vigadó tér 2.  Pesti Vigadó

28  VI., Andrássy út 60.  Vasfüggöny-szobor

29  VI., Teréz körút 55–57.  Nyugati pályaudvar

30  VIII., Múzeum körút  Arany-emlékmű

31  VIII., Múzeum körút 14–16.  Magyar Nemzeti Múzeum

32  IX., Bajor Gizi park 1.  Nemzeti Színház

33  IX., Üllői út 33–37.  Iparművészeti Múzeum

34  XIV., Hősök tere  Millenniumi emlékmű

35  XIV., Hősök tere  Szépművészeti Múzeum

36  XIV., Hősök tere  Műcsarnok

37  XIV., Stefánia út 14.  Magyar Állami Földtani Intézet

38  XIV., Városliget  Vajdahunyad vára

C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok

 Helyszín  Megnevezés

1  I., Batthyány tér  gróf Batthyány Lajos-szobor

2  I., Fő utca 32.  Avianói Szent Márk-szobor

3  I., Horváth kert  Frédéric Chopin-szobor

4  I., Horváth kert  Déryné-szobor

5  I., Szabó Ilonka utca  Mansfeld Péter-dombormű

6  I., Vérmező park  Babits Mihály-szobor

7 Budavári Palota területén a Szent 
György tér környezetében  Gróf Bethlen István szobra

8 I., Bécsi kapu tér  Jagelló Ulászló és Szent Hedvig litván emlékmű

9  III., Flórián tér  Flórián fogadalmi szoborcsoport

10  III., Petőfi  tér  Óbuda Csillaghegyi Országzászló

11  V., Március 15. tér  Sri Chinmoy-emléktábla

12  VI., Nagymező utca  Szökőkút medencével

13  VIII., Rezső tér  Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emléktábla

14  XI., Bartók Béla út 27.  Gárdonyi Géza Általános Iskola

15  XII., Apor Vilmos tér  Apor Vilmos emlékműve

16  XII., Királyhágó utca 1–3.  Díszkút plasztika
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 Helyszín  Megnevezés

17  XII., Virányos út–Kútvölgyi út sarok  Sota Rusztaveli-szobor

18  XII., János-hegy  Erzsébet-kilátó

19  XIII., Béke tér  Őshajó

20  XIII., Margitsziget  Centenáriumi emlékmű

21  XIII., Béke tér  Városháza

22  XIV., Dózsa György út-Dvorzsák 
 sétány  Regnum Marianum-emlékmű 

23  XVII., Pesti út 82.  Trianon-emlékmű

24  XVIII., Béke tér  1956-os emlékmű

25  XVIII., Kossuth Lajos tér  Az 1848–49-es szabadságharc emlékműve

26  XVIII., Kossuth Lajos tér  A hét vezér szoborcsoport

27  XVIII., Uzsok tér  Örmény-magyar katonai emlékmű

28  XIX., Városház tér 18–20.  Városháza

29  XIX., Kós Károly tér  Wekerle Sándor-szobor 

30  XIX., Kós Károly tér  Kós Károly-kapu

31  XIX., Kós Károly tér  Életfa

32  XIX., Kós Károly tér 10.  Zrumeczky-kapu

33  XXII., Városház tér 11–13.  Polgármesteri Hivatal

34  XXII., Nagytétényi út 24–26.  Budafoki Borskanzen

35  XXII., Nagytétényi út 275.  Országzászló

36 XXII., Szentháromság tér  I. világháborús Hősi emlék

37 XXII., Szent Flórián tér  Szent Flórián-szobor

D) Kerületekben található műemlékek hatósági nyilvántartása alapján nem 
műemlék, vagy fővárosi védettség alá nem helyezett egyházi épületek

  Helyszín  Megnevezés

1  II., Tövis utca 1/A  Római katolikus templom

2  IV., Szent István tér 13.  Római katolikus templom

3  IV., Szent István tér  Református templom 

4  V., Március 15. tér  Szent Hedvig-szobor

5  VII., Városligeti fasor 17.  Fasori Evangélikus templom

6  IX., Üllői út 145.  Szent Kereszt-templom

7  XI., Gellérthegy  Sziklakápolna

8  XII., Szarvas Gábor út 52.  Római katolikus templom

9  XIII., Béke tér 1/A  Római katolikus templom

10  XV., Nádastó park  Római katolikus templom 

11  XVI., Pilóta utca 27.  Római katolikus templom

12  XVI., Templom tér  Római katolikus templom

13  XVII., Ferihegyi út 26.  Római katolikus templom

14  XVII., Péceli út 192.  Református templom
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  Helyszín  Megnevezés

15  XVIII., Székelyudvarhely utca 2.  Római katolikus templom

16  XIX., Templom tér 1.  Evangélikus templom

17  XIX., Templom tér 21.  Római katolikus templom

18  XIX., Templom tér 19.  Református templom 

19  XX., Szent Lajos tér  Római katolikus templom 

20  XXI., Béke tér  Római katolikus templom

21  XXI., Rákóczi tér  Görög katolikus templom

22  XXI., Károli Gáspár utca 13.  Református templom

23  XXII., Szentháromság tér  Római katolikus templom

E) Magántulajdonú objektumok

  Helyszín  Megnevezés

 1  II., Bem rakpart 33–34.  Novotel Szálloda

2  V., Szabadság tér  Magyar Televízió volt székháza

3  V., Szabadság tér 14.  volt SZÖVOSZ-székház, társasház

4  V., Szabadság tér 15.  CIB Bank székház

5  V., Vörösmarty tér  Gerbeaud-ház

 6  V., Kossuth Lajos utca 21.  Astoria Szálloda

7  V., Március 15. tér  „ÉLET MENETE” szobor

8  VII., Baross tér  Keleti pályaudvar főhomlokzat

9  VIII., Rákóczi út 43.  Palace Szálloda

10  XI., Szent Gellért tér 2.  Gellért Szálloda

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
88/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi. CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és 
(5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

 A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 2. és 3. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából:)

…

„2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló 
törvényben meghatározott közfeladat ellátására létreho-
zott jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész hasz-
nálójaként a hulladékról szóló törvényben (a továbbiak-
ban: Ht.) meghatározottak szerint ingatlanhasználónak 
minősül;

3. közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a köz-
terület rendeltetéstől eltérő használatára engedély vagy 
hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy szerv, aki 
vagy amely a közterületi ingatlan, ingatlanrész haszná-
lójaként a Ht.-ben meghatározottak szerint ingatlanhasz-
nálónak minősül;”

2. §

(1) A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„10. § (1) A Közszolgáltató hulladékgyűjtési tevé-
kenysége során kizárólag a gazdálkodó szervezet ingat-
lanhasználó részére nyújtott hulladékgyűjtési közszol-
gáltatási tevékenységének, vagy a természetes személy 
ingatlanhasználók részére a veszélyes hulladékok lom-
talanításkor történő gyűjtésére szervezett közszolgálta-
tási tevékenységének biztosítása érdekében vehet igény-
be alvállalkozót.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek ellátásáért 
igénybe vett alvállalkozói tevékenység mértéke nem ha-

ladhatja meg a hulladékgyűjtési tevékenysége mértéké-
nek 25%-át.”

(2) A Rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(4a) Pontatlanul vagy hiányosan benyújtott bejelen-
tés esetén a Közszolgáltató a bejelentés beérkezését kö-
vetően a hiányosságok pótlására 8 napon belül felszólít-
ja az ingatlanhasználó bejelentőt.”

(3) A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„17. § (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználónak a 
Ht.-ben meghatározott, a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatait az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló törvény, valamint e 
rendelet előírásai szerint kezeli, ennek keretében:

a) jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kap-
csolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, 
adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek ér-
vényesítése érdekében a részére átadott személyes 
adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása 
céljából harmadik személynek átadni;

b) mint adatkezelő vagy tevékenységi körében adat-
feldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, 
továbbá megteszi azokat a technikai és szervezé-
si intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásá-
hoz szükségesek;

c) az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzá-
férés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 
törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;

d) törvényben meghatározottakon túli egyéb szemé-
lyes adatokat csak célhoz kötötten és az ingatlan-
használó önkéntes hozzájárulásával kezeli.

(2) A Közszolgáltató
a) személyes adatokat csak akkor továbbíthat, vala-

mint különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhat 
össze, ha ahhoz az ingatlanhasználó hozzájárult, 
vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés 
feltételei minden egyes személyes adatra nézve tel-
jesülnek;

b) az ingatlanhasználó személyes adatait addig kezel-
heti, amíg az ingatlanhasználó a közszolgáltatást 
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igénybe veszi, vagy azt e rendelet alapján igénybe 
venni köteles;

c) az ingatlanhasználó által önkéntesen megadott 
adatokat mindaddig kezeli, amíg az ingatlanhasz-
náló nem kéri azok törlését vagy zárolását;

d) az ingatlanhasználónak a közszolgáltatás igény-
bevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnését 
követően az ingatlanhasználó adatait a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően törli az elektronikus 
rendszereiből;

e) az adatok törlése helyett zárolja a személyes ada-
tot, ha azt az ingatlanhasználó kéri, vagy ha a ren-
delkezésére álló információk alapján feltételezhe-
tő, hogy a törlés sértené az ingatlanhasználó jogos 
érdekeit;

f) a zárolt személyes adatot kizárólag addig kezelheti, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a sze-
mélyes adat törlését kizárta.

(3) A Közszolgáltató az adatkezelési nyilatkozatban 
felhívja az ingatlanhasználó fi gyelmét

a) az adatkezelés során alkalmazott jogszabályi elő-
írásokra;

b) az adatkezelés céljára;
c) a kezelt adatok körére;
d) az adatkezelés időtartamára;
e) az adatkezelő elérhetőségeire;
f) az ingatlanhasználó ügyfél jogaira és azok érvénye-

sítésének lehetőségeire.”

(4) A Rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„18. §  (1) Az ingatlanhasználó a Fővárosi Önkor-
mányzat által szervezett közszolgáltatást – ha a fogyasz-
tó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapod-
nak meg – az e rendeletben meghatározott gyakorisággal 
igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulla-
dékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.

(2) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingat-
lanhasználó a Fővárosi Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást a Közszolgáltató által rendelkezésre bo-
csátott gyűjtőedény átvételének időpontjától kezdődően 
veszi igénybe.”

(5) A Rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„20. § (1) Ha a természetes személy ingatlanhasználó 
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, a kö-
telezetté válást követő 15 napon belül bejelentést tesz a 
Közszolgáltatónak a 3. melléklet szerinti tartalommal.

(2) Ha a nem természetes személy ingatlanhasználó, 
vagy az egyéni vállalkozó ingatlanhasználó a közszolgál-
tatás igénybevételére kötelezetté válik, a kötelezetté vá-

lást követő 15 napon belül bejelentést tesz a Közszolgál-
tatónak a 4. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A közszolgáltatást már igénybe vevő természetes 
személy ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak bejelen-
tést tesz az ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tar-
tózkodók számának az ingatlanon várhatóan keletkező 
települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változá-
sa esetén a változást követő 15 napon belül a 3. melléklet 
szerinti tartalommal.

(4) A közszolgáltatást már igénybe vevő nem termé-
szetes személy, valamint egyéni vállalkozó ingatlanhasz-
náló a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon 
várhatóan keletkező vegyes települési hulladék mennyi-
ségére kiható változása esetén a változást követő 15 na-
pon belül a 4. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a 
Közszolgáltatóval egyedi szerződést köt a közszolgálta-
tás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállí-
tására és kezelésére.”

(6) A Rendelet 29. § (3) bekezdésének helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„(3) A vegyes települési hulladék ürítésének minimá-
lis gyakorisága az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendelet szerinti nagy-
városias és kisvárosias lakóterületen heti két alkalom, 
egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy al-
kalom. A Közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás 
a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakorisá-
got is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt eset-
ben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő szá-
mú ürítést kérhet.”

(7) A Rendelet 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3a) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjá-
nál történő hulladék ürítésének gyakorisága a Közszol-
gáltatóval kötött egyedi szerződés szerint történik.”

(8) A Rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„30. § (1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a meg-
felelő vegyes települési hulladék került elhelyezésre, úgy 
a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak meg-
sértését megfelelően dokumentálja, és az ingatlanhasz-
nálót felszólítja az e rendeletben meghatározott szabá-
lyok betartására.

(2) Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltak-
nak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó 
egy éven belül újabb alkalommal a hulladék gyűjtésének 
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szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes települési hul-
ladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes te-
lepülési hulladékot helyez el, úgy a Közszolgáltató a hul-
ladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és 
a dokumentumokat megküldi a fővárosi főjegyző részé-
re, egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bír-
ság kiszabását.”

(9) A Rendelet 31. § (4) és (5) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő 
elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy 
a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak meg-
sértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólít-
ja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. 
A Közszolgáltató a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulla-
dékot vegyes települési hulladékként szállítja el hulla-
dékkezelés céljából. Az ingatlanhasználó a válogatás faj-
lagos költségét a következő havi közszolgáltatási díjjal 
együtt, többletköltségként megfi zeti. A többletköltséget a 
számlán külön kell feltüntetni.

(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy 
éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabálya-
it sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulla-
dék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a megfelelő 
hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy 
a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsér-
tését dokumentálja, és a dokumentumokat megküldi a fő-
városi főjegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi hulla-
dékgazdálkodási bírság kiszabását.”

(10) A Rendelet 32. § (4) és (5) bekezdésének helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a zsákban nem biohulladék került 
elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés sza-
bályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasz-
nálót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni 
betartására. A Közszolgáltató a kerti biohulladék gyűjté-
sére szolgáló zsákban elhelyezett hulladékot vegyes tele-
pülési hulladékként szállítja el hulladékkezelés céljából. 
Az ingatlanhasználó a kezelés költségét a következő havi 
közszolgáltatási díjjal együtt, többletköltségként megfi ze-
ti. A többletköltséget a számlán külön kell feltüntetni.

(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltak-
nak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó 
egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés sza-
bályait sérti oly módon, hogy a kerti biohulladék gyűj-
tésére szolgáló zsákban nem biohulladékot helyez el, és 
ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hul-
ladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és 
a dokumentumokat megküldi a fővárosi főjegyző részé-

re,  egyidejűleg kezdeményezi hulladékgazdálkodási bír-
ság kiszabását.”

3. §

A Rendelet 
 1. 1. § b) pontjában az „ingatlantulajdonosokra” szö-

vegrész helyébe az „ingatlanhasználókra” szö-
veg lép.

 2. 4. § b) pontjában a „tulajdonában álló” szövegrész 
helyébe a „tulajdonában álló, vagy vagyonkezelé-
sében lévő” szöveg lép.

 3. II. Fejezetének 2. alcímében az „ingatlantulajdo-
nos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” 
szöveg lép.

 4. 5. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

 5. 5. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

 6. 5. § (3) bekezdés bevezető részében az „ingatlan-
tulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasz-
náló” szöveg lép. 

 7. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „gazdálkodó 
szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet kivé-
telével az ingatlanhasználó” szöveg lép.

 8. 5. § (3) bekezdés b) pontjában az „ingatlantulaj-
donos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” 
szöveg lép.

 9. 5. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, az „átvételi helyre vagy hulladékkezelő lé-
tesítménybe” szövegrész helyébe pedig az „átvé-
teli helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe” 
szöveg lép.

10. 5. § (6) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

11. 6. § b) pontjában az „ingatlantulajdonos” szöveg-
rész helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép.

 12. 6. § c) pontjában a „tulajdonában álló” szövegrész 
helyébe a „tulajdonában álló, vagy vagyonkezelé-
sében lévő” szöveg lép.

13. 6. § d) pontjában az „ingatlantulajdonos” szö-
vegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

14. 6. § e) pontjában az „ingatlantulajdonos” szöveg-
rész helyébe az „ingatlanhasználó” szöveg lép.

15. 6. § f) pontjában az „ingatlantulajdonosoknál” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználóknál” 
szöveg lép.

16. 7. §-ában az „ingatlantulajdonosoknál” szövegrész 
helyébe az „ingatlanhasználóknál” szöveg lép.
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17. 13. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, a „vegyes hulladék” szövegrész helyébe pe-
dig a „vegyes települési hulladék” szöveg lép.

18. 13. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

19. 13. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

20. 13. § (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, a „vegyes hulladék” szövegrész helyébe pe-
dig a „vegyes települési hulladék” szöveg lép.

21. 13. § (6) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

22. 13. § (7) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

23. 14. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

24. 16. §-ában az „ingatlantulajdonostól” szövegrész 
helyébe az „ingatlanhasználótól” szöveg lép.

25. III. Fejezetének 7. alcímében az „ingatlantulajdo-
nos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” 
szöveg lép.

26. 19. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

27. 19. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szö-
veg lép.

28. 21. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

29. 21. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

30. 21. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

31. 22. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

32. 22. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

33. 22. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe 
pedig az „ingatlanhasználót” szöveg lép.

34. 24. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

35. 24. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonoso-
kat” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó-
kat” szöveg lép.

36. 24. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

37. 24. § (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

38. 24. § (6) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, az „ingatlantulajdonosnak” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanhasználónak” szöveg lép.

39. 25. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

40. 26. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

41. 27. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

42. 27. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

43. 27. § (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

44. 27. § (6) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

45. 27. § (7) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

46. 27. § (8) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

47. 28. § (1) bekezdés c) pontjában az „ingatlantulaj-
donosnak” szövegrész helyébe az „ingatlanhasz-
nálónak” szöveg lép.

48. 28. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szö-
veg lép.

49. V. Fejezetének 11. alcímében a „vegyes hulladék” 
szövegrész helyébe a „vegyes települési hulla-
dék” szöveg lép.

50. 29. § (1) bekezdésében a „Vegyes hulladék” szö-
vegrész helyébe a „Vegyes települési hulladék” 
szöveg lép.

51. 29. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

52. 29. § (4) bekezdésében a „vegyes hulladék” szö-
vegrész helyébe a „vegyes települési hulladék” 
szöveg lép.
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53. 29. § (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

54. 29. § (6) bekezdésében a „települési szilárd hul-
ladékok” szövegrész helyébe a „vegyes telepü-
lési hulladék” szöveg, az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe pedig az „ingatlanhasználó” 
szöveg lép.

55. 29. § (7) bekezdésében a „települési hulladék” 
szövegrész helyébe a „vegyes települési hulla-
dék” szöveg lép.

56. 29. § (8) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, a „vegyes hulladék” szövegrész helyébe pe-
dig a „vegyes települési hulladék” szöveg lép.

57. 29. § (9) bekezdésében a „vegyes hulladék” szö-
vegrész helyébe a „vegyes települési hulladék” 
szöveg, az „ingatlantulajdonos” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanhasználó” szöveg, az „ingat-
lantulajdonost” szövegrész helyébe pedig az „in-
gatlanhasználót” szöveg lép.

58. 31. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

59. 31. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

60. 32. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

61. 32. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

62. 33. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg lép.

63. 35. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok-
nál” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók-
nál” szöveg lép.

64. V. Fejezetének 15. alcímében a „Lom hulladék” 
szövegrész helyébe a „Lomhulladék” szöveg lép.

65. 36. § (1) bekezdésében a „lom hulladék” szöveg-
rész helyébe a „lomhulladék” szöveg lép.

66. 36. § (2) bekezdésében a „nagydarabos, lom hul-
ladékot” szövegrész helyébe a „nagydarabos 
lomhulladékot” szöveg lép.

67. 36. § (4) bekezdésében a „lom hulladékot” szö-
vegrész helyébe a „lomhulladékot” szöveg, az 
„ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe pedig az 
„ingatlanhasználó” szöveg lép.

68. 36. § (5) bekezdésében a „lom hulladékot” szö-
vegrész helyébe a „lomhulladékot” szöveg lép.

69. 37. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szö-
veg, a „Közszolgáltató részére átadhatja” szöveg-
rész helyébe pedig a „Közszolgáltató, vagy annak 
alvállalkozója részére átadhatja” szöveg lép.

70. 38. §-ában a „tulajdonában álló” szövegrész he-
lyébe a „tulajdonában álló, vagy vagyonkezelésé-
ben lévő” szöveg lép.

71. 39. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szö-
veg lép.

72. 39. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” 
szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szö-
veg lép.

73. 39. § (5) bekezdésében az „ingatlantulajdonoso-
kat” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó-
kat” szöveg lép.

74. 39. § (6) bekezdésében a „vegyes hulladéktól” 
szövegrész helyébe a „vegyes települési hulladék-
tól” szöveg lép.

75. 40. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok-
tól” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók-
tól” szöveg lép.

76. 40. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonosok-
tól” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználók-
tól” szöveg lép.

4. §

(1) A Rendelet 3. mellékletének helyébe e rendelet 
1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe e rendelet 
2. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2013. július 12-én hatályba lépett a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
2013. évi CXXV. törvény, mely több ponton módosította 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.

A hulladékról szóló 2012. évi. CLXXXV. törvénnyel 
(a továbbiakban: Ht.), valamint az információs önrendel-
kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvénnyel való összhang  megteremtése érde-
kében a Budapest főváros területén végzett hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18) Főv. 
Kgy. rendelet módosítása szükséges.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kimondja a Rendelet 3. § 2. és 3. pontjának módosu-
lását az e pontokban – a módosító jogszabályokban ki-
mondottaknak megfelelően – történt jelentős változások 
okán.

A 2. §-hoz

(1) Pontosítja azon esetek körét, amikor a közszolgál-
tató alvállalkozót vehet igénybe tevékenységének ellátá-
sa céljából.

(2) Rendelkezik az ingatlanhasználó által nem meg-
felelően kitöltött, vagy hiányosan benyújtott bejelenté-
sek esetéről.

(3) A Közszolgáltató részére meghatározza a közszol-
gáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vo-
natkozó szabályokat.

(4)–(5) A korábbiaknál egyértelműbben szabályozza 
a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok jo-
gait és kötelezettségeit.

(6)–(10) Rendelkezik arról, hogy a Rendeletben a mó-
dosító jogszabályok miatt szükségessé vált az ingatlantu-
lajdonos fogalmának cseréje az ingatlanhasználó fogal-
mára, valamint a Rendelet szövegének néhány ponton 
történő technikai jellegű pontosítása, egyértelműsítése.

A 3. §-hoz

Rendelkezik arról, hogy a Rendeletben a módosító 
jogszabályok miatt szükségessé vált az ingatlantulajdo-
nos fogalmának cseréje az ingatlanhasználó fogalmára, 
valamint a Rendelet szövegének néhány ponton törté-
nő technikai jellegű pontosítása, egyértelműsítése. Ren-
delkezik továbbá a Rendelet egyes alcímeinek módosí-
tásáról is.

A 4. §-hoz

A Rendelet 3. és 4. mellékletének cseréjével pontosí-
tásra kerültek az ingatlanhasználók azon adatai, amelye-
ket a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátanak.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.



2490 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. december 30.

1. melléklet a 88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez 
3. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A természetes személy ingatlanhasználó Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:

1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-mail címe*; telefonszáma*)

3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterü-
let típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 
típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület tí-
pusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

7. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/
db 240 literes szelektív)

8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 
nap/mindig a hónap első napja)

10. Csatolandó dokumentumok (Adatkezelési nyilatkozat; tulajdoni lap/adásvételi szerződés**/ bérleti szerződés** 
másolata)

A *-gal megjelölt adatok megadása önkéntes.

A tulajdoni lap csatolásának hiányában szükséges a **-gal jelzett dokumentumok egyikének csatolása/bemutatása. A 
**-gal jelzett dokumentumok csatolása esetén a szerződésből az ingatlan adatai és a szerződő felek azonosító adatai ki-
vételével minden egyéb adat kitakarható.
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2. melléklet a 88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
4. melléklet a 26/2013. (IV.  18.) Főv. Kgy. rendelethez

A nem természetes személy ingatlanhasználó és az egyéni vállalkozó ingatlanhasználó Közszolgáltató 
részére történő bejelentése tartalmazza:

1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)

3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme*; e-mail címe*; telefonszáma*)

4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterü-
let típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 
típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület tí-
pusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

8. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/
db 240 literes szelektív. Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében szelektív hulladék-
gyűjtő tartályt nem biztosít.)

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 
30 nap/mindig a hónap első napja)

11. Csatolandó dokumentumok (Adatkezelési nyilatkozat; tulajdoni lap/adásvételi szerződés**/bérleti szerződés**; 
cégkivonat/vállalkozói igazolvány; aláírási címpéldány másolata)

A *-gal megjelölt adatok megadása önkéntes.

A tulajdoni lap csatolásának hiányában szükséges a **-gal jelzett dokumentumok egyikének csatolása/bemutatása. A 
**-gal jelzett dokumentumok csatolása esetén a szerződésből az ingatlan adatai és a szerződő felek azonosító adatai ki-
vételével minden egyéb adat kitakarható.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
89/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások 

szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közle-
kedésről szóló 1988. évi I. törvény 34–43. §-aiban meg-
határozott feladatkörében eljárva, a közutak igazgatásá-
ról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. 
(I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra is fi gyelemmel az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésé-
nek szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közte-
rületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útbur-
kolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„1. §

E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkor-
mányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) 
közigazgatási területén 

a) a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főút-
vonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint a Fő-
városi Önkormányzat kezelésében lévő fővárosi köz-
utakra (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest 
közigazgatási határain belüli szakaszait); és

b) a Fővárosi Önkormányzat által Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatá-
rozottak szerint a főváros teljes területén ellátott 
forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői, forga-
lomszervezői feladatokkal érintett valamennyi köz-
útra; továbbá

c) valamennyi olyan közútra, amelyek törvényben ki-
jelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormány-
zat látja el a közútkezelői feladatokat; valamint

d) valamennyi olyan közútra, amelyek vonatkozásá-
ban feladat- és hatáskör átadás-átvételi megálla-
podás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a 
közútkezelői feladatokat.”

2. §

(1) A R. 2. § 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

(A rendelet alkalmazásában)

„3. közút: a gyalogosok és a járművek közlekedésére 
szolgáló közterület (ennek megfelelően közút a gyalogút, 
a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút is), ide-
értve a közút műtárgyát és tartozékát is;

(2) A R. 2. § 31. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

„31. Közútkezelő: a Fővárosi Közgyűlés;”

(3) A R. 2. § 39. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

„39. fővárosi közutak: a Fővárosi Önkormányzat keze-
lésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelölé-
séről szóló kormányrendelet szerinti fővárosi közutakon 
kívül az 1. § b)- d) pontjában meghatározott közutak is.”

3. §

A R. 25. § (1) bekezdésében a „Budapest Főváros 
Közterület-felügyelete” szövegrész helyébe a „Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép ha-
tályba.

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

Általános indokolás

Az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részé-
re történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi LXXIV. törvény alapján a jogszabályban 
meghatározott ingatlanok 2013. július 1. napjával – az 
egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesz-
tése érdekében –  e törvény erejénél fogva, vagyonkeze-
lési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a Fővá-
rosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. Ennek 
következtében a törvényben szereplő ingatlanok közül 
a közutak vonatkozásában azok kezelésének, üzemelte-
tésének fővárosi rendeleti szinten történő megjelenítése 
vált indokolttá. Ezen túlmenően felmerül az, hogy egyes 
– szakmai szempontok alapján meghatározott –  kerüle-
ti önkormányzat közútkezelésében lévő közutak kapcsán 
a közútkezelési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat 
láthassa el. Annak érdekében, hogy a kerületi önkor-
mányzatok feladatkörébe tartozó közutakat a Főváros ál-
tal kezelt közutakkal egyenlő mértékben lehessen kezel-
ni, szükséges a fővárosi rendelet módosítása.

A fenti jogszabály valamint a szakmai szempontok 
rendeleti szinten való beemelésének igénye miatt szüksé-
ges a R. módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Ennek megfelelő-
en a R. hatálya a Fővárosi Önkormányzat kezelésében 
lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről 
szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatá-
rozott fővárosi közutakra, valamint a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján a Fővárosi 
Önkormányzat feladata között a főváros teljes terüle-
tén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok 
ellátása, forgalomszervezéssel kapcsolatos feladatokkal 
érintett közutakra terjed ki, továbbá minden olyan köz-
útra is, amelyekkel kapcsolatban egyébként törvényben 
kijelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormányzat 
látja el a közútkezelői feladatokat, vagy amelyek vonat-
kozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megálla-
podás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a közút-
kezelői feladatokat.

A 2. §-hoz

A R. hatályának módosítása miatt a rendeletben sze-
replő fogalmakat pontosítja.

A 3. §-hoz

A Budapest Főváros Közterület-felügyelete névvál-
tozása miatt szükséges a R. szövegének pontosítása az 
igazgatóság új nevének átvezetésével.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
90/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fi zetendő díjakról 
szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is fi gyelem-
mel az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybe-
vétele esetén fi zetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Ön-
kormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) 
közigazgatási területén 

a) a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főút-
vonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szó-
ló kormányrendeletben meghatározottak szerint a 
Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő fővárosi 
közutakra (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Bu-
dapest közigazgatási határain belüli szakaszait); 
és

b) valamennyi olyan közútra, amelyek törvényben ki-
jelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormány-
zat látja el a közútkezelői feladatokat; valamint

c) valamennyi olyan közútra, amelyek vonatkozásá-
ban feladat- és hatáskör átadás-átvételi megálla-
podás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a 
közútkezelői feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közutak e ren-
delet vonatkozásában a továbbiakban együtt: fővárosi 
közutak.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részé-
re történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2013. évi LXXIV. törvény alapján a jogszabályban 
meghatározott ingatlanok 2013. július 1. napjával – az 
egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesz-
tése érdekében – e törvény erejénél fogva, vagyonkeze-
lési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a Fővá-
rosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. Ennek 
következtében a törvényben szereplő ingatlanok közül 
a közutak vonatkozásában azok kezelésének, üzemelte-
tésének fővárosi rendeleti szinten történő megjelenítése 
vált indokolttá. Ezen túlmenően felmerül az, hogy egyes 
– szakmai szempontok alapján meghatározott – kerületi 
önkormányzat közútkezelésében lévő közutak kapcsán a 
közútkezelési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat lát-
hassa el. 

Annak érdekében, hogy vagyonkezelésbe kapott és a 
kerületi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közuta-
kat a Főváros által kezelt közutakkal egyenlő mértékben 
lehessen kezelni, szükséges a fővárosi közutak nem köz-
lekedési célú igénybevétele esetén fi zetendő díjakról szó-
ló fővárosi rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Ennek megfele-
lően a rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat keze-
lésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kije-
löléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 
meghatározott fővárosi közutakra terjed ki, továbbá min-
den olyan közútra is, amelyekkel kapcsolatban egyéb-
ként törvényben kijelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi 
Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat, vagy 
amelyek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-át-
vételi megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat 
látja el a közútkezelői feladatokat. 

A módosítás a megváltozott hatálynak megfelelően 
pontosítja a R. vonatkozásában a fővárosi közutak fo-
galmát.

A 2.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
91/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról 
szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekez-
dés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 
5.) NFM rendeletben foglaltakra is fi gyelemmel a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

Budapest főváros közigazgatási területén a teherfor-
galom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. 
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (3) 
bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat)

…

„c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i), és j) pontjá-
ban meghatározott tevékenységek végzése során a fi gyel-
meztető jelzést adó berendezését működtető jármű,”

2. §

A R. 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

(A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat)

…

„c) a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i), és j) pontjá-
ban meghatározott tevékenységek végzése során a fi gyel-
meztető jelzést adó berendezését működtető jármű,”

3. §

A R. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mel-
léklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008 decemberében elfogad-
ta Budapest teherforgalmi stratégiáját, amelynek lényege 
az volt, hogy az egész város területe teherforgalmi kor-
látozás alá esik, az átmenő tehergépjármű-forgalomnak – 
néhány kivétellel – az M0 körgyűrűt kell használnia, de 
olyan utak is ki lettek jelölve, amelyeken keresztül a na-
gyobb ipari és logisztikai területek a célforgalom számá-
ra behajtási hozzájárulás nélkül használhatók. A stratégia 
szerint azonban a célforgalmas utak hosszúsága több lép-
csőben (2010. január 1-jén, 2013. január 1-jén és 2018. 
január 1-jén) csökken, amely elvet a R. mellékletei is kö-
vetnek. Annak érdekében, hogy a korlátozott övezetek-
ben közlekedő járművek száma – különös tekintettel a 
nehéz tehergépjárművekre – csökkenjen, a Rendelet a 
korlátozott övezetekben közlekedő járművek részére be-
hajtási díjat határoz meg, mely díj 2012. január 1-je óta 
változatlan. A forgalomcsillapítás hatásának szinten tar-
tása érdekében szükséges a behajtási díj infl ációt követő 
módosítása (a 6. sz. melléklet módosításával).

A KRESZ elmúlt időszakban bekövetkezett változá-
sának átvezetése ugyancsak indokolttá teszi a R. módo-
sítását.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 50. § (1) bekezdé-
sében szabályozott ún. fi gyelmeztető jelzést használó jár-
művek köre kiegészült a járművek hatósági elszállításá-
hoz, illetve a kerékbilincs alkalmazásához rendszeresen 
használt járművel, továbbá a személy- és vagyonvédel-
mi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást 
végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást 
rendszeresen végző járművel, valamint a közterületi pol-
gárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző jár-
művel. A KRESZ 50. § (2) és (3) bekezdés alapján a fel-
adat végzése közben ezen járművek a behajtási tilalom 
ellenére is behajthatnak arra az útra vagy övezetbe, aho-
vá a tevékenységük végzése érdekében szükséges, ezért 
ezt a szabályt a R.-ben is szükséges átvezetni.
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A 3. §-hoz

A 2014. évi tervezett infl ációval megegyező mértékű, 
egységes, 2,4%-os díjemelésről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 91/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
6. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A korlátozott forgalmú övezet jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után 
fi zetendő, a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatárt meghaladó, megkezdett tonnánkénti éves nettó behajtási díj (forintban)

Megkezdett 
tonna 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet

1 51728 51728 51728

2 59204 59204 59204

3 66679 66679 66679

4 74154 74154 74154

5 81629 81629 81629

6 89104 89104 89104

7 96580 96580 96580

8 104055 104055 104055

9 111530 111530 111530

10 119005 119005 119005

11 126480 126480 126480

12 133956 133956 133956

13 141431 141431 169837

14 148906 148906 205718

15 159371 156381 241598

16 169837 163856 277479

17 180302 171332 313360

18 190767 207213 349241

19 201232 243094 385122

20 211698 278974 421003

21 222163 314855 456884

22 258044 350736 492765

23 293925 386617 528646

24 329806 422498 564527

25 365687 458379 600408

26 401568 494260 636289

27 437449 530141 672170

28 473330 566022 708051

29 509211 601903  

30 545092 637784  



2013. december 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2497

A korlátozott forgalmú övezet jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után 
fi zetendő, a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatárt meghaladó, megkezdett tonnánkénti éves nettó behajtási díj (forintban)

Megkezdett 
tonna 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet

31 580973 673665  

32 616854 709546  

33 652734 745427  

34 688615   

35 724496   

36 760377   

37 796258   

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
92/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Átmeneti fi nanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből

Általános szabály

1. §

(1) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhe-
lyi feladatok 2013. évi utolsó havi normatív hozzájáru-
lásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztot-
tan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló 
1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: For-
rásmegosztási rendelet) 1. §-ában meghatározott arány-
ban (51–49%) részesednek a főváros önkormányzatai. 
A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes ke-
rületek részesedési arányait a Forrásmegosztási rendelet 
2. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(2) A helyi iparűzési adóból a Forrásmegosztási ren-
delet 1. §-ában meghatározott arányban (51–49%) része-
sednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormány-
zatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési 
arányait a Forrásmegosztási rendelet 1. mellékletének 2. 
oszlopa tartalmazza.

Az utalás rendje

2. §

A Fővárosi Önkormányzat

(1) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a be-
folyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig 
– első alkalommal február hónapban – köteles a Fővá-
rosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára utalni. 
A Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájá-
ról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgal-
mi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köte-
les továbbutalni a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi 
bankszámláira,

(2) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a be-
folyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig – első 
alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Ön-
kormányzat és a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi 
bankszámláira továbbutalni.

II. 

Átmeneti fi nanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

3. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármester-
nek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos 
beszedésére és a kiadásoknak az 1. és 2. mellékletekben, 
továbbá a 4-13. §-okban meghatározott mértékben és fel-
tételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hiva-
tal útján.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2013. évben 
szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és fel-
hatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határo-
zat alapján a 2014. évi átmeneti gazdálkodás időszaká-
ban kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által 
elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifi zetés telje-
síthető.

(3) A Fővárosi Közgyűlés által a 2013. december 31-
ét követő és a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépése között terjedő átmeneti időszakban vállalt kötele-
zettségek alapján is teljesíthető kifi zetés. 

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
önkormányzati működési támogatásainak, 

kiadásainak utalása

4. §

(1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei 
és a Főpolgármesteri Hivatal – 2. mellékletben 
nem szereplő – folyó kiadásaira az 1. sz. melléklet 
szerinti időpontokban és hozzárendelt mértékben, 
az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 
2013. évi módosított előirányzat 95%-án biztosítja 
a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kö-
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telezettségvállalás és kifizetés érdekében, melyet a 
Fővárosi Önkormányzat igénylésre utal. 

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizeté-
si kötelezettség rendezése, illetve keletkezésé-
nek megelőzése érdekében az 1. sz. mellékletben 
meghatározott utalási időpontok között az esedékes 
támogatás terhére előrehozott támogatás utalható 
– a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett – olyan módon, amely biztosítja, hogy az 
előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezett-
ség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei 
és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadá-
saira a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat erejéig teljesíthető kifizetés.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és 
a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 
2014. évi költségvetési előirányzatot érintően ho-
zott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvál-
lalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, il-
letve értékhatár nem szerepel, akkor a 2013. évi 
költségvetésben tartósan biztosított módosított 
előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként 
a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezett-
ség, teljesíthető kifizetés a 2014. évi előirányzat 
terhére.

(2) Kiutalható a hajléktalanellátás (segély, járadék, tá-
mogatás) jogszabályban meghatározott formáinak fi nan-
szírozásához szükséges, hatósági határozatokban megál-
lapított összeg. 

(3) Kiutalható a hajléktalanok pénzbeli szociális ellá-
tásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) szá-
mú Főv. Kgy. rendelet alapján a hatósági határozatokban 
megállapított összeg, az önkormányzati segély, valamint 
a Margitsziget területén lakóhellyel rendelkezők részére 
vonatkozó rendeletek alapján az ellátások fi nanszírozásá-
hoz szükséges, határozatokban megállapított összeg.

(4) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruhá-
zó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési dön-
tésnek megfelelően megkötött társulási megállapodás 
alapján jelentkező fi zetési kötelezettség fedezetét igény-
lésnek megfelelően utalja a 2. melléklet szerint.

(5) Kifi zethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, il-
letve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

5. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-

tisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifi -
zetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2014. évi 
költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, 
valamint a 2014. január 1-jétől hatályos illetményeltérí-
tés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntés-
ben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-
tisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvise-
lők és munkavállalók illetményének/munkabérének 
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 
meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatások-
nak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kap-
csolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály ál-
tal meghatározott költségtérítések, stb.) időarányos 
fizetése érdekében vállalható kötelezettség, teljesít-
hető kifizetés.

c) a közszolgálati tisztviselők részére adható jutta-
tásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) be-
kezdés cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezése 
alapján biztosítható a Főpolgármesteri Hivatalban 
és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók 
részére – a 2014. évi cafeteria-keret terhére – a he-
lyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkal-
mazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárak-
kal szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai 
megfi zetésére a 2013. évi költségvetési rendelet 11. § (9) 
bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2014. évi 
költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vál-
lalhatnak, kifi zetést teljesíthetnek. A szerződések megkö-
téséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő 
támogatások utalásának szabályai

6. §

A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére 
tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dolo-
gi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal 2014-re biztosítandó, 2013. évi költségvetésben sze-
replő támogatást a 2. melléklet szerint.
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A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
kiadásainak teljesítése többletbevételből

7. §

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a 
Főpolgármesteri Hivatal a 2013. december 31-ig teljesült 
többletbevételei erejéig, a 2013. december 31-ig vállalt 
kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy 
a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2014. feb-
ruár havi költségvetési rendeletmódosításban intézked-
ni kell.

Az Alapok felhasználásának szabályai

8. §

A 2013. évi költségvetésben a „847301 Környezetvé-
delmi Alap” módosított előirányzata terhére a testületi 
döntést követően vállalható kötelezettség és utalható tá-
mogatás. Az előirányzat rendezésére a 2013. évi pénzma-
radvány-elszámolással egyidejűleg kerül sor.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére 
megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás 

alapján adható pénzeszköz utalásának szabályai

9. §

A Fővárosi Önkormányzat

(1) a közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellá-
tó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofi t 
társaságok részére a 2. sz. melléklet szerint utal támoga-
tást.

(2) az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások ré-
szére a 2. sz. melléklet szerint utalhat támogatást.

(3) a szociálpolitikai alapfeladatot 2014. évre is érvé-
nyes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, tár-
sadalmi szervezetek részére a 2. mellékletben megha-
tározott összeg erejéig igénylés alapján támogatást utal 
havonta, tárgyhó 5-éig.  

(4) a szociális ágazatot érintően 

a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsoló-
dóan 2014. január 1-jétől 2014. március 31-ig ter-
jedő időszakra az e feladatokat támogatási szer-
ződéssel átvállaló Menhely Alapítvány, valamint a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részé-
re  igénylés alapján, január 7-ig a 2. melléklet sze-
rint egy összegben utalja a 2014. évi előirányzat 
terhére;

b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó 
feladatokat ellátó „212701 Fővárosi Önkormány-
zat Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre 
jutó január-április havi támogatást igénylés alapján, 
január 7-éig egy összegben utalja a 2013. évben az 
időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig, a 
2014. évi előirányzat terhére;

c) a téli időszakban a 2013. évben év közben belépett 
állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely férő-
helyek működtetéséhez a „212701 Fővárosi Ön-
kormányzat Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei” számára a havi támogatásnak 
megfelelő összeget havonta előre, legkésőbb az 
adott hónap 3-áig, igénylés alapján utalja a 2014. 
évi előirányzat terhére.

(5) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társa-
dalmi szervezetek részére a közgyűlés által a 2014. évi 
átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben megha-
tározott összeg összesen a 2. mellékletben szereplő ösz-
szegben utalja a támogatást.

(6) a (3)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkor-
mányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, tár-
sadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a pénz-
eszközt a 2. melléklet szerinti mértékig utalja.

(7) A lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a tényle-
gesen teljesített mennyiségeknek megfelelően a feladatot 
végző társaság részére havonta, tárgyhót követő hó 10-
éig igénylés alapján normatív támogatást utal.

(8) A Gazdasági Bizottság által a 2013. december 31-
ét követő és a 2014. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépése között terjedő átmeneti időszakban a „847902 Rác 
Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadá-
sok” címkódon vállalt kötelezettségek alapján is teljesít-
hető kifi zetés. 

(9) A 2013. december 31-ét követő és a 2014. évi 
költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmene-
ti időszakban a működési kiadások zökkenőmentes biz-
tosítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a 
főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott kor-
rekciós keret indokolt esetben történő felhasználására. 
A 2014. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékleté-
ben a korrekciós keret felhasználását be kell mutatni.
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Állami támogatások utalása

10. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, va-
lamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének szám-
lájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet 
is) a Fővárosi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlá-
jára és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést köve-
tően tovább kell utalni.

(2) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszí-
ni beruházással kapcsolatban Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség, valamint a Közlekedés Fejlesztési Zrt. között 
megkötött szerződés, amely a Támogatási Szerződés, Fi-
nanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Ki-
egészítő Megállapodás módosításával és egységes szer-
kezetbe foglalásával az irányadó. 

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, 
felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások 

utalása

11. §

(1) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott felújítá-
si feladatoknál, az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az 
alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 
2013. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési 
okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezett-
ség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő 
munkákra.

b)  A Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormány-
zat és az Önkormányzathoz tartozó költségvetési 
szervek részére a folyamatban lévő, céljelleggel tá-
mogatott felújítási feladatokat, továbbá a támoga-
tásértékű felújítási kiadásokat érintően a megkötött 
szerződések esetében: 
– 2013. évi felújítási előirányzat-maradványának 

erejéig, illetve
– a feladatok, megkötött szerződések 2014. évi 

üteme szerint
 az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként 

lehet támogatást utalni.

c) A felújítási célú pénzeszközátadással történő fela-
dat finanszírozás esetén a Megvalósítási Megál-
lapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott 
feladatoknál a 2013. évi költségvetésben tervezett 
és 2013. december 31-ig jóváhagyott engedélyezé-
si okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítá-
sokra a 2013. évi előirányzat-maradványok erejéig 
és a 2014. évi ütem terhére a szükséges megál-
lapodások megköthetők, és ezt követően kifizetések 

eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák el-
lenértékére.

(2) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott fejleszté-
si feladatoknál, az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az 
alábbi módon kell eljárni:

a) A 2013. évi költségvetésben tervezett és 2013. de-
cember 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmány-
nyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - 
beleértve a MM alapján finanszírozott feladatokat 
–, a 700000-es és a 800000-es címkódokon ter-
vezett intézményi beruházásokhoz, továbbá felhal-
mozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan 
(Pénzeszközátadás-átvételi Megállapodás, Fejlesz-
tési Megállapodás) a 2013. évi előirányzat-ma-
radványok erejéig és a 2014. évi ütem terhére a 
szükséges megállapodások megköthetők és ezt kö-
vetően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen el-
végzett munkák ellenértékére.

b) A 2013. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcso-
lódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján 
vállalható kötelezettség, a 2013. évi előirányzat-ma-
radvány erejéig és a 2014. évi ütem terhére a tényle-
gesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

c) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési 
feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mo-
bilitás kiadásai, a 2013. évi előirányzat-maradvány 
erejéig és a 2014. évi ütem terhére.

d) A 2014. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb 
csak azon uniós társfinanszírozással, központi költ-
ségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli tá-
mogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet ok-
mányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a 
támogatási szerződés már megkötésre került, il-
letve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül 
a közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesz-
tésekre a vonatkozó támogatási szerződés  hatály-
balépését követően a 2014. évi költségvetés terhére 
a szerződésben meghatározott mértékig.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel 
kapcsolatos szabályok

12. §

(1) A hitelfi nanszírozásban érintett beruházásokra ér-
vényes fi nanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a 
megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2014. 
évi keretei.

(2) Kifi zethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő-
részletei és kamatai.
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(3) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközei a központi költségvetésből származó hoz-
zájárulások és támogatások kivételével 

– államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- 
és kötvényvásárlással,

– betétként 
kihelyezhetők, leköthetők.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

A 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján meg-
indított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásra az ezen 
bekezdésben foglalt közgyűlési határozatnak megfelelő 
összegben és ütemezéssel kötelezettség vállalható, kifi -
zetés teljesíthető.

14. §

(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül

a) az 1–2. §-ok a 2014. évi forrásmegosztásra vonat-
kozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb a 
Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének hatálybalépéséig,

b) a 3–13. §-ok – a kapcsolódó 1. és 2. mellékletekkel 
– a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2014. 
március 15-ig hatályosak.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a 2014. év eleji átmeneti – a Fővárosi Önkormányzat 
költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – 
időszak fi nanszírozására és költségvetési gazdálkodásá-
ra tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyama-
tosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek ese-
dékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint 
fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lé-
nyegében a 2013. évi forrásmegosztási arányokat tartja 
érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmeg-

osztás és az átmeneti időszak részesedései különbözeté-
nek elszámolását a 2014. évi forrásmegosztási rendelet 
fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből 
történő részesedést a 2013. évi forrásmegosztási rende-
letben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtar-
tásával írja elő, 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. 
mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (2) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részese-
dés arányát 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. mel-
lékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A 2. § az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó utalá-
sának szabályait rögzíti.

A 3. § (1) bekezdése általános felhatalmazást ad a fő-
polgármesternek a költségvetési feladatok Főpolgármes-
teri Hivatal útján – meghatározott feltételekkel – törté-
nő vitelére. 

A (2) bekezdés a Fővárosi Közgyűlés 2013. évben ho-
zott döntései alapján az átmeneti fi nanszírozási időszak-
ban vállalható kötelezettségekről, megköthető szerződé-
sekről tartalmaz szabályozást.

A (3) bekezdés a 2014. évi költségvetési rendelet ha-
tálybalépéséig a Közgyűlés 2014. évet érintő kötelezett-
ségvállalása alapján engedi az utalást.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés fi nanszírozá-
sának szabályait részletezi.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében az 
1. számú melléklet szerinti időpontokban és mér-
tékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, il-
letve az intézmények finanszírozását.

b) pontja lehetőséget biztosít a 60 napon túl lejárt fize-
tési kötelezettségek előrehozott támogatással törté-
nő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az 
adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

c)–d) pontjai a 2013. évi kötelezettségvállalással ter-
helt előirányzat erejéig engedi a kifizetést, továb-
bá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 
2013. évben – 2014. évi költségvetés terhére – ho-
zott közgyűlési döntések alapján. 

A (2)-(3) bekezdések a hajléktalanellátás jogszabály-
ban meghatározott formáinak, a Főv. Kgy. rendeletben 
meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásá-
nak, valamint a Margitsziget területén lakóhellyel rendel-
kezők részére, vonatkozó rendeletek alapján, a kifi zeté-
séhez szükséges – a központi költségvetésből utólagosan 
megtérített – összegek megelőlegezését biztosítja.
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A (4) bekezdés a Budapest-Budaörs Szennyvízelve-
zetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási meg-
állapodásában meghatározottak szerinti kifi zetést szabá-
lyozza.

Az (5) bekezdés kifi zetést enged a jogszabályon, jog-
erős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kö-
telezettségekre.

Az 5. § (1) bekezdése a 2014. évi költségvetési rende-
let megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra biztosítja a 
Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és 
munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mér-
tékét és folyamatos kifi zetését. A Főpolgármesteri Hiva-
talban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére 
az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifi zeté-
sére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifi zetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intéz-
mények alkalmazottainak önkéntes nyugdíj-, illetve 
egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben 
átvállalt tagdíjai megfi zetésére engedélyez kötelezettség-
vállalást és kifi zetést.

A 6. § intézkedik a Fővárosi Nemzetiségi Önkor-
mányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásá-
nak rendjéről.

A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei 
és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos fi -
nanszírozhatósága érdekében a 2013. évi kötelezettség-
vállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ávr. 
35. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az-
zal, hogy a tervbevételre a 2014. február havi költségve-
tési rendeletmódosításnál intézkedni kell.

A 8. § a 2012. évi költségvetésben a „847301 Környe-
zetvédelmi Alap” terhére 2013. évi keretmaradványuk 
erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás 
utalását. 

A 9. § (1) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó 
vállalkozások részére a folyamatos feladatellátás bizton-
ságát megteremtő fi nanszírozást.

A (2) bekezdés megengedi az (1) bekezdésbe nem tar-
tozó vállalkozások keretmaradványainak felhasználását.

A (3) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat tá-
mogatási szerződéssel átvállaló, a 2013. évre is érvényes 
támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társa-
dalmi szervezetek fi nanszírozásáról rendelkezik.

A (4) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi haj-
léktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó 
Menhely Alapítvány és Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület támogatásáról.

b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli el-
látására fenntartott időszakos férőhelyek támoga-
tásának utalását.

c) pontja rendelkezik a téli időszakban az állandó át-
meneti szállás, éjjeli menedékhely férőhelyek 
működtetéséhez szükséges támogatásról.

Az (5) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján 
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenn-
tartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön 
szabályozást ad.

A (6) bekezdés az önkormányzati körön kívülre törté-
nő, a (3)–(5) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat 
megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalá-
sokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente ren-
deleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor le-
hetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.

A (7) bekezdés a lakossági, nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság 
részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A (8) bekezdés a Rác fürdő és Hotel projektre a 2014. 
évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig a Gazdasági 
Bizottság 2014. évet érintő kötelezettségvállalása alap-
ján engedi az utalást.

A (9) bekezdés a főpolgármester korrekciós keretének 
felhasználását szabályozza.

A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott ál-
lami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az 
összeg címzettjének számlájára engedi továbbutalni.

A (2) bekezdés a budapesti 4-es metróvonal és kap-
csolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződések-
ben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti idő-
szakban.

A 11. § az önkormányzati kiadások közül a felújítási 
és beruházási címeken megtervezett feladatok fi nanszí-
rozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályo-
zásait részletezi.

A 12. § az átmeneti fi nanszírozási és gazdálkodási idő-
szakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármes-
ternek:

– a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hí-
vott hitelkeretek felvételét,

–  a hitelszerződések adósságterhei időben történő ki-
fi zetését,

– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 13. § a 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alap-
ján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárá-
sokat szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakában.

A 14. § (1)–(2) bekezdése a rendelet hatálybalépésé-
ről rendelkezik.
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2. melléklet a 92/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat 700000–800000 címeire vonatkozó keretek az átmeneti fi nanszírozás időszakára

ezer Ft

Cím
Negyedéves keret 

száma megnevezése

1. 2. 3.

Egészségügyi feladatok

720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolg. 5 500

811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. 2 785

881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás 73 808

887101 Műhibaperek után fi zetett járadékokra 2 248

887201 Schöpf-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt. váll. szerz.-re 953

Szociálpolitikai feladatok

830302 Menhely Alapítvány 47 888

831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 19 839

Oktatási feladatok

842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszer. program bérleti díja 8 250

880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, ill. feladatok bevételeinek kezelésére és kiadásainak 
fedezetére 550

887301 Oktatási feladatokhoz kapcs. kiadások 1 230

Kulturális feladatok

810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. 39 010

810701 Szabad Tér Színház Nonprofi t Kft. 12 920

810801 CENTRÁL Színház Nonprofi t kft. 39 250

811701 Thália Színház Nonprofi t Kft. 58 758

812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft. 72 931

812101 József Attila Színház Nonprofi t Kft. 52 578

812201 Madách Színház Nonprofi t Kft. 52 675

812501 Új Színház Nonprofi t Kft. 88 029

812801 Örkény István Színház Nonprofi t Kft. 82 672

814401 Budapesti Bábszínház Nonprofi t Kft. 131 955

814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofi t Kft. 67 533

814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofi t Kft. 72 625

814701 Vígszínház Nonprofi t Kft. 143 595

814801 Katona József Színház Nonprofi t Kft. 108 430

836502 JAZZART Közcélú Alapítvány 3 500

838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 1 900

838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Alapítvány 11 375

838402 Atlantisz Alapítvány 375

Védelmi feladatok

814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofi t Kft. 43 750

Közlekedési és parkolási feladatok

725501 Próbautazásos taxiellenőrzés 75

810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai 17 449 833

810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok 1 376 337

823601 BKK Zrt. egyéb feladatai 318 305

881201 Közlekedési szakmai feladatok 1 825
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883101 Hatósági gépjármű-elszállítás 1 425

883601 Út-, hídfenntartás 9 125

888301 Közterület parkolási feladatok 95 250

Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok

811001 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorc. támogatása 14 500

814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofi t Zrt. 554 500

822701 Közvilágítás 1 787 000

822801 Vízrendezés 142 500

822901 Temetőfenntartás 6 156

823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok 1 360 693

823701 Főv. Településtiszt. és Környezetvéd. Kft. közszolg. fela. elszám. 330 750

881301 Kommunális szakmai feladatok 750

882801 Erdőgazdálkodási feladatok 750

883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok 1 620

888401 Víziközmű-vagyon ingatlan-nyilvántartás költsége 2 550

889301 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok 195 000

888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 375

Városrendezési és városépítési feladatok

821901 BFVT Kft. közszolgáltatás 113 085

Vagyongazdálkodási és vagyonnyilvántartási feladatok

723401 Vagyon-nyilvántartási feladatok 6 075

825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás 510 000

880301 DHK-s tartozások 5 000

880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai 1 833

882101 Közraktárak 18 250

883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése 6 196

887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok 25 745

880502 ÉPÍT Zrt. elszámolása 7 673

882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.) 26 250

883402 Főv. Önk. tulajdonában lévő lakások üzemeltetése (nővérszolg.) 3 000

880502 ÉPÍT Zrt. 12 842

Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok

Főpolgármesteri Iroda

711302 Főpolgármesteri Iroda kerete 425

Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

710901 Igazgatási apparátus kiadásai 1 316 823

710902 Igazgatási apparátus kiadásai 110 273

711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll. 9 025

712403 Adó Főosztály kiadásai 121 371

Igazgatási és Hatósági Főosztály

711501 Központi irattár költségeire 1 276

Informatikai Főosztály

710501 Hivatali informatikai feladatok 136 177

Pénzügyi Főosztály

710802 Hivatali vezetők személyi repr. kiadásai és egyéb szolg. 3 222

711602 Belföldi kiküldetés kiadásai 203

712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok 3 375

Projektmenedzsment Főosztály

711802 Brüsszeli iroda működésére 13 163
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Sajtó Iroda

711002 Hivatali rendezvények marketing tev., nyomtatott sajtób. megjel. 37 500

Szervezési Főosztály

711102 Városházi reprezentációra, ajándékra 10 492

711202 Külföldi kiutazások költségeire 10 545

Üzemeltetési Főosztály

710301 Gazdasági és ellátási feladatok 211 000

712503 Adóigazgatási feladatokra 91 000

Fővárosi Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok

Beruházási Főosztály

845701 Bp.-Budaörs Szennyvízelv. Beruh. Önk. Társulásnak foly. tám. 1 781

Egészségügyi és Szociálpolitikai Főoszt.

882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak 1 219

884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre 29

887902 Bp. Premium Egészségü. és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja 51

Főpolgármesteri Iroda

887702 Hét Határ Szövetség tagdíja 500

Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály

886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testületének juttatásai 30 177

888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai 29 972

888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai 572

Köznevelési és Ifjúsági Fel. Koord. Főo.

841601 Megszűnt intézmények kiadásai 300 000

Pénzügyi Főosztály

841101 Pénzügytechnikai feladatok 850 000

880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása 10 000

887501 Könyvvizsgálói díj 3 105

Szervezési Főosztály

884501 Parlamenti gyorsírók költségeire 2 540

887802 Nemzetközi tagdíjak 1 965

Képviselőcsoportok, bizottságok, tanácsnokok működési kerete

884801 MSZP Képviselőcsoport 5 587

884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport 6 908

885101 JOBBIK Képviselőcsoport 2 503

885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 630

885301 Egészségpol. és Szociális Bizottság 575

885401 Városfejl. és Környezetvéd. Bizottság 539

885501 Közbeszerzési Bizottság 1 172

885601 Gazdasági Bizottság 678

885701 Közterület-hasznosítási Bizottság 611

885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vizsg. B. 502

885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 490

886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagy. Ny. Biz. 648

886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 557

886201 Oktatási Bizottság 630

886301 Bizottsági tartalék keret 2 253

886501 Agglomerációs Tanácsnok 450

886601 Informatikai Tanácsnok 450

886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok 450

886801 Közlekedési Tanácsnok 450



2508 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. december 30.

886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 450

887001 Közbiztonsági Tanácsnok 450

889101 Független képviselők költségeire 100

Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok

845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás 15 359

Forrásmegosztással szabályozott keret

840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás 18 375

Főpolgármesteri korrekciós keret 800 000

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
93/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, 
a lakbérek mértékéről, 

valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a laká-
sok és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésében, 
4. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) 
bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)–(2) be-
kezdésében, 15. §, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) be-
kezdésében, 19. §, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) 
bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekez-
désében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 
34. §, 35. § (2) bekezdésében kapott és Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) és e) pontjában és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) 2. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(1) A Fővárosi Közgyűlés a Törvényben meghatáro-
zott bérbeadói jogok gyakorlását és kötelezettségek telje-
sítését az e rendeletben szabályozott kivételekkel a Gaz-
dasági Bizottságra ruházza át.

 (2)  Ahol a Törvény a felek megállapodására utal, ott 
a megállapodás tartalmát bérbeadói részről a Gazdasá-
gi Bizottság határozza meg, kivéve a bérlőkiválasztási 
jog alapján kötendő megállapodásokat, melyek tartalmát 
bérbeadói részről a főpolgármester határozza meg.”

2. §

(1) A Rendelet 5/B. § (1) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„5/B. § (1) A bérbeadási mód  feltételeinek meglétét – 
a piaci alapon és a szociális helyzet alapján történő bér-
beadási móddal és bérleti díjjal meghirdetett lakáspályá-
zat elnyerésének jogcímén és átlátható szervezet részére 

történő bérlőkiválasztási jog biztosításával, valamint a 
nyugdíjasházi jelleggel  történő bérbeadás kivételével – 
a bérleti jogviszony fennállása alatt évente egy alkalom-
mal felül kell vizsgálni.”

(2) A Rendelet 5/B. § (2) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(2) A felülvizsgálat során a bérlők részére meg kell 
küldeni az 5. melléklet szerinti formanyomtatványt, me-
lyet a bérlő köteles 30 napon belül kitöltve, az előírt 
mellékletek csatolásával visszajuttatni a Főpolgármes-
teri Hivatal részére. Amennyiben a bérlő a kézhezvétel-
től számított 30 napon belül nem juttatja vissza a kitöltött 
nyilatkozatot az előírt mellékletekkel, akkor az egy főre 
eső havi nettó jövedelem mértékét megemelkedettnek kell 
tekinteni a következő bérbeadási mód megállapításának 
mértékéig, és a következő eggyel magasabb bérbeadási 
módot és lakbért kell a részére megállapítani.”

3. §

A Rendelet 5/D. § (1) bekezdésének h) pontjában „a 
volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó” szövegrész he-
lyébe „a jogcím nélküli lakáshasználó (volt bérlő)” szö-
vegrész lép.

4. §

A Rendelet 15. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(3) Az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításáról, 
valamint a bérlőkiválasztási jog során alkalmazandó 
bérbeadási módról és annak megfelelő lakbérmértékről 
a Fővárosi Közgyűlés dönt. E döntés alapján a bérleti 
szerződéseket a főpolgármester köti meg.”

5. §

A Rendelet 16. § (2) bekezdésében „a volt bérlő jog-
cím nélküli lakáshasználó” szövegrész helyébe „a jog-
cím nélküli lakáshasználó (volt bérlő)” szövegrész lép.

6. §

A Rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(3) A 8. § (3) bekezdése szerinti pénzbeli térítés ösz-
szege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti 
szerződések esetében azonos a bérleti szerződés felmon-
dásakor a nyugdíjasházba való bekerülés térítéseként fi -
zetendő összeggel.”

7. §

 A Rendelet 41. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A 8. § (4) bekezdése szerinti pénzbeli térítés ösz-
szege a 2012. január 1. napját megelőzően kötött bérleti 
szerződések esetében azonos a nyugdíjasházba való be-
kerüléskor a bérlő által fi zetett összeggel.”

8. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. mellék-
lete lép.

9. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 10. mellékletének (A Közgyűlés által önkormányza-
ti rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök 
jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” címe a következő új 
8.26. és 8.27. ponttal egészül ki: 

„8.26. Meghatározza bérbeadói részről a 
bérlőkiválasztási jog alapján kötendő megállapodások 
Lakástörvény szerinti tartalmát.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)

8.27. Megköti az egyszeri bérlőkiválasztási jog alap-
ján a bérleti szerződéseket.

29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 15. § (3)”

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános Indokolás

A Lakásrendelet gyakorlatban történő alkalmazása so-
rán felmerült igények, illetőleg a Fővárosi Önkormány-
zat lakásbérbeadási tevékenységének hatékonyabbá téte-
le, és egyéb jogtechnikai jellegű pontosítások indokolttá 
teszik a Lakásrendelet felülvizsgálatát és módosítását.

Fentiekre tekintettel sor került a jogszabály néhány 
rendelkezésének átdolgozására, kiegészítésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Indoka a hatásköri kérdés rendezésének szükségessé-
ge, melynek lehetséges megoldása, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés hatáskörébe utalt egyszeri bérlőkiválasztási jogról 
való döntés alapján megkötendő megállapodások (lakás-
bérleti szerződések) tartalmát a főpolgármester határoz-
ná meg.

A 2. §-hoz

Nyugdíjasházi bérlőink a jövőben további kivételt ké-
peznek az évenkénti lakbérfelülvizsgálat alól. Ennek in-
doka, hogy e bérlői körben jellemző legkevésbé a jöve-
delem olyan mértékű változása, mely a lakbérkategória 
megváltozását eredményezné.

A nyugdíjasházi bérbeadást érintő ezen változtatást  
indokolja továbbá, hogy ne álljon elő olyan eset, ami-
kor a bérleti szerződésnek a bérlő általi felmondása kö-
vetkeztében az Önkormányzatnak – visszatérítési köte-
lezettsége nyomán – nagyobb kiadása keletkezik, mint 
amekkora bevétele származik az újabban megállapított 
piaci lakbérekből.

A lakbérfelülvizsgálat évi egy alkalommal történő el-
végzésének bevezetését gyakorlati tapasztalatok indokol-
ják, mely szerint az évi többszöri felülvizsgálat általában 
nem eredményezi a lakbérkategória megváltozását.

A bérbeadási mód feltételeinek felülvizsgálatára vo-
natkozó további javaslatunk határidőről rendelkezik és 
egy újabb pontosítást is magában foglal.

A 3. §-hoz

A technikai jellegű módosítás indoka a Rendeletben 
alkalmazott fogalom (volt bérlő jogcím nélküli lakás-
használó) elnevezésének pontosítása.
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A 4. §-hoz

E rendelkezés módosítását is a hatásköri kérdés rende-
zésének szükségessége indokolja. A Fővárosi Közgyűlés 
hatáskörébe utalt egyszeri bérlőkiválasztási jogról való 
döntés alapján megkötendő megállapodásokat (lakásbér-
leti szerződéseket) a főpolgármester kötné meg.

Az 5. §-hoz

Technikai jellegű módosítás e helyen is a volt bérlő 
jogcím nélküli lakáshasználó elnevezésének pontosítása.

A 6–7. §-hoz

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás leadása út-
ján nyugdíjasházi bérlővé vált személyek esetén a pénz-
beli térítés összege a 2012. január 1. napját megelőzően 
kötött bérleti szerződések esetén azonos lenne a bérleti 
szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerü-
lés térítéseként általuk fi zetendő összeggel.

A fenti javaslaton túl, a nyugdíjasházi jelleggel törté-
nő bérbeadásra vonatkozó további javaslatunkat az Ön-
kormányzat pénzügyi érdekei indokolják, tekintettel arra, 

hogy e rendelkezés útján az Önkormányzat részéről elke-
rülhetővé válik magasabb összeg visszafi zetése volt bér-
lő részére annál, mint amekkora összeg befi zetésével a 
lakó korábban nyugdíjasházi bérlővé vált.

A 8. §-hoz

A Rendeletnek a bérbeadási mód felülvizsgálatára vo-
natkozó 5. mellékletének pontosítását a gyakorlati alkal-
mazás indokolja.

A 9. §-hoz

E §-ban foglalt rendelkezés a jelen rendelettel módo-
sított Lakásrendeletnek a 2. § (2) bekezdése és a 15. § 
(3) bekezdése módosulásának következtében vált szük-
ségessé, amely az SZMSZ-nek a Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott ha-
táskörök jegyzékéről szóló 10. mellékletét bővíti az új 
átruházott hatáskörrel.

A 10. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 93/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez 
„5. számú melléklet a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Nyilatkozat 
a bérbeadási mód éves felülvizsgálatára vonatkozóan

I. Bérlő személyi adatai:

Név: ............................................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, idő: .....................................................................................................................

Családi állapota: ........................................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: .......................................................................................

Bejelentett lakóhelye: ................................................................................................................

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel: ..........................................................

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ...............................................................................

II. A bérlő jövedelmi viszonyára vonatkozó adatok:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásból származó 
    jövedelme: .................................................................................................................................

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.): 

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

III. A kérelmezővel együtt lakó személyek adatai:

1. Név: .......................................................................................................................................

Születési név: ............................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...........................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: .......................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme: 

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

Egyéb rendszeres jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.): 

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

2. Név: .......................................................................................................................................

Születési név: ............................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................

Születési hely, idő: ....................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...........................................................................................................
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Személyazonosító igazolvány száma: .......................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme: 

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

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.): 

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

3. Név: .......................................................................................................................................

Születési név: .............................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, idő: .....................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...........................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: .......................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme: 

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

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély, stb.): 

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

IV. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege

Az egy főre jutó havi jövedelem összege: ……………………….,- Ft/fő/hó.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok/hozzájárulunk a személyes adataim/adataink a kérelem elbírálásáig, illetve a lakás-
bérleti szerződés megszűnéséig Budapest Főváros Önkormányzata általi kezeléséhez.

Budapest, .....................................................................

         ............................................................ 
          kérelmező/kérelmezők

A kérelemhez csatolni kell:

1. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó olyan  igazolást, mely több havi jö-
vedelem esetén a munkáltató által átlagolt jövedelem összegét foglalja magában.

2. Együttlakó személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.

3. Munkanélküliség esetén a munkaügyi központ igazolását, tanulmányok folytatása esetén iskolalátogatási 
igazolást.”

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
94/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 
37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (7) 
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi he-
lyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § 9. pontjának „Helyi 
területi védettségű épületegyüttesek” szövegrésze helyé-
be a „Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek” szö-
veg lép.

2. §

(1) Az Alaprendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyé-
be a következő c) pont lép és ezzel egyidejűleg a követ-
kező d) ponttal egészül ki:

„c) a kezdeményezés indokolását,
d) a védelemre vagy annak megszüntetésére javasolt 

építmény, épületegyüttes rövid ismertetését.”

(2) Az Alaprendelet 4. §-a a következő (3) és (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését 
szakértők bevonásával a főépítész végzi. A védetté nyilvá-
nításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat és 
az az alapján készülő értékvédelmi dokumentáció (a to-
vábbiakban: dokumentáció) szükséges a (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével.

(4) A Közgyűlés dokumentáció nélkül is dönthet a vé-
detté nyilvánítás megtagadásáról, ha a kezdeményezés 
nyilvánvalóan nem a főváros építészeti örökségének ki-
emelkedő értékű elemére vonatkozik.”

3. §

(1) Az Alaprendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában a 
„területi” szövegrész helyébe az „egyedi” szöveg lép.

(2) Az Alaprendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező (2) bekezdés lép:

„(2) Amennyiben helyi egyedi védettségű építményt 
vagy helyi egyedi védettségű épületegyüttes egyes épít-
ményeit országos egyedi műemléki védelem alá helyez-
nek, a Közgyűlés a helyi egyedi védettségű építmény vagy 
a helyi egyedi védettségű épületegyüttes egyedi műemléki 
védelem alá helyezett építményének helyi védelmét meg-
szünteti.”

4. §

Az Alaprendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a követke-
ző (7) bekezdés lép:

„(7) A helyi védettségű építészeti örökség védelme ér-
dekében a főpolgármester az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló törvényben és e törvény vég-
rehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
eljárást kezdeményezhet a helyi védelem alatt álló érték 
károsodása esetén.”

5. §

Az Alaprendelet 10. §-a helyébe a következő 10. § 
lép:

„10. § (1) Helyi egyedi védettségű építmény nem bont-
ható.

(2) Helyi egyedi védettségű építmény részlegesen ak-
kor bontható, ha

a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bi-
zonyos hányada) építészeti értéket nem hordoz,

b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény 
használata érdekében, a védelem alá helyezését 
megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül meg-
valósítható.

(3) Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek területén 
és a helyi egyedi védettségű építmények közvetlen kör-
nyezetében az adott környezetbe illeszkedő megoldások 
alkalmazása érdekében, építészeti értékkel nem rendelke-
ző építmény bontható.” 

6. §

Az Alaprendelet 11. §-a helyébe a következő 11. § 
lép:
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„11. § A főpolgármester a fővárosi helyi építészeti ér-
tékvédelem alá vont építmények vonatkozásában a te-
lepülésképi véleményezési eljárásról szóló fővárosi ön-
kormányzati rendelet szerinti eljárásban településképi 
véleményt ad az elsőfokú építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásokhoz, így a helyi egyedi védettségű épít-
ményt, helyi egyedi védettségű épületegyüttest érintő, az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgál-
tatásról szóló kormányrendeletben szabályozott bontási 
engedélyezési eljáráshoz is.”

7. §

Az Alaprendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező (1) bekezdés lép:

„12. § (1) A Fővárosi Önkormányzat az e rendelet ha-
tálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete 
és épületegyüttesek felújítása, helyreállítása érdekében 
végzett munkák megvalósulását az „Építészeti Értékvé-
delmi Támogatás”-ból (a továbbiakban: Támogatás) se-
gítheti, amennyiben az a tulajdonos számára az ingat-
lan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket, 
a jókarbantartást meghaladó költségeket jelent, és az az 
építészeti értékek megőrzésére irányul.”

8. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let „A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a fő-
polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” 10. mel-
léklet 2. Építésügyi Igazgatás fejezet 2.12. pontja helyébe 
a következő 2.12. pont lép:

„2.12. A helyi védettségű építészeti örökség védelme 
érdekében a főpolgármester az épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló törvényben és e törvény végre-
hajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott el-
járást kezdeményezhet a helyi védelem alatt álló érték 
károsodása esetén.

37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (7)”

9. §

Hatályát veszti az Alaprendelet 2. § 12. pontja és a 
16. § (2) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fővárosi önkormányzat az Alaprendelet megalkotá-
sa után kapott felhatalmazást az épített környezet alakí-
tásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény-
ben településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet 
megalkotására. A Fővárosi Közgyűlés e tárgykörben ren-
deletet alkot, ezért vált szükségessé az Alaprendelet mó-
dosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Alaprendelet helyi egyedi védettséget és nem terü-
leti védettséget kíván szabályozni, ezért vált szükséges-
sé az épületegyüttes meghatározását tartalmazó értelme-
ző rendelkezés pontosítása.

A 2. §-hoz

A tervezet rögzíti, hogy a helyi védetté nyilvánítás 
szakmai előkészítését, így az értékvizsgálat biztosítá-
sát is a főépítész végzi. Ezzel az állampolgárok részére 
kedvezőbbé válik a védetté nyilvánítás kezdeményezése. 
A nyilvánvalóan alaptalan kezdeményezések esetén a ter-
vezet lehetővé teszi, hogy a költséges értékvizsgálat és az 
az alapján készülő értékvédelmi dokumentáció elkészíté-
se nélkül is megtagadható legyen a védetté nyilvánítás.

A 3. §-hoz

A tervezet itt is pontosítja, hogy a Fővárosi Közgyűlés 
helyi egyedi védelem alá helyezi az arra érdemes építmé-
nyeket és épületegyütteseket. 

A 4. §-hoz

A tervezet megnevezi, hogy a főpolgármester a helyi 
védettségű építészeti örökség védelme érdekében mely 
jogszabályok alapján járhat el.

Az 5. §-hoz

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások-
ról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósá-
gi szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let 45. § (1) bekezdése szerint bontási engedély alapján 
végezhető a helyi építészeti örökségvédelemmel érin-
tett építményt, építményrészt érintő bontási tevékenység. 
A 46. § (2) bekezdése szerint a bontási engedély irán-
ti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság többek 
között vizsgálja, hogy a tervezett bontási munka kielégí-
ti-e a vonatkozó örökségvédelmi követelményeket.
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A Fővárosi Önkormányzat részére az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57. § (3) bekezdése lehetővé teszi többek között, 
hogy a védettséggel összefüggő korlátozásokról és köte-
lezettségekről rendeletben döntsön. Ennek alapján hatá-
rozza meg az e szakaszban szabályozott korlátozást.

A 6. §-hoz

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 21. § (2) bekezdése alapján a fővárosban az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény rendelkezései alapján fővárosi helyi 
építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az 
első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgár-
mester adhat településképi véleményt. Figyelemmel arra, 
hogy a bontási engedélyezési eljárás is építésügyi hatósá-
gi eljárás, ezért került nevesítésre ez az eljárás. 

A 7. §-hoz

Pontosításra kerül, hogy milyen munkákra lehet igény-
be venni az Építészeti Értékvédelmi Támogatást.

A 8. §-hoz

A tervezet átvezeti az Alaprendelet 9. § (7) bekezdé-
sének módosítását a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet vonatkozó rendelkezésén.

A 9. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről intézkedik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
95/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében követendő
településképi véleményezési eljárásról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 2. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C. § 
(1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben és kormányrendeletekben meghatározott ese-
tekben településképi véleményezési eljárást kell lefoly-
tatni a Fővárosi Közgyűlés rendeletében fővárosi helyi 
építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Építmény: az épített környezet alakításáról és vé-

delméről szóló törvényben meghatározott épít-
mény.

2. Épületegyüttes: a Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi védelméről szóló ren-
deletben meghatározott épületegyüttes.

3. Helyi egyedi védettségű építmény: a Budapest fő-
város építészeti örökségének fővárosi helyi védel-
méről szóló rendeletben meghatározott helyi egye-
di védettségű építmény.

4. Helyi egyedi védettségű építmény közvetlen kör-
nyezete: a Budapest főváros építészeti örökségé-
nek fővárosi helyi védelméről szóló rendeletben 
meghatározott helyi egyedi védettségű építmény 
közvetlen környezete.

5. Helyi egyedi védettségű épületegyüttes: a Buda-
pest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi 
védelméről szóló rendeletben meghatározott helyi 
egyedi védettségű épületegyüttes.

6. Fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont 
építmény: a Budapest főváros építészeti öröksé-
gének fővárosi helyi védelméről szóló rendelet 
1. mellékletében felsorolt építmények, az épület-
együttesekben lévő építmények, az építmények 
közvetlen környezetébe és az épületegyüttesek te-
rületére tervezett új építmények.

2. A településképi véleményezési eljárás

3. §

Budapest főváros főpolgármestere (a továbbiakban: 
főpolgármester) az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló törvényben és kormányrendeletekben 
meghatározottak szerint településképi véleményt adhat 
a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmé-
nyek esetében.

4. §

A településképi véleményezési eljárás az építtetőnek 
vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló törvény szerinti meghatalma-
zottjának (a továbbiakban: kérelmező) az e rendelet 1. 
melléklete szerinti, papír alapon benyújtott kérelmére in-
dul. A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentá-
ciót a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló kormányrendeletben (a továb-
biakban: Kormányrendelet) meghatározottak szerint kell 
benyújtani.

5. §

 (1) A főpolgármester településképi véleményét a fő-
városi főépítész (a továbbiakban: főépítész) szakmai ál-
láspontjára alapozva adja ki.

(2) A főpolgármester a településképi véleményezési 
kérelmet és a véleményezendő építészeti-műszaki doku-
mentációt (a továbbiakban együtt: kérelem) megküldi a 
főépítésznek, aki a szakmai álláspontját a kérelem beér-
kezésétől számított 10 napon belül alakítja ki.

(3) A főpolgármester a településképi véleményét a 
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően adja ki.

3. A településképi véleményezés 
részletes szempontjai

6. §

Az építészeti-műszaki tervdokumentáció értékelése 
során az építészeti minőség, a helyi építészeti örökség 
és az építészeti érték védelme, valamint a településkép-
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hez és a környezethez való illeszkedést segítő megoldá-
sok szempontjainak kell érvényesülniük.

7. §

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizs-
gálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló Korm. rendeletben foglaltakat az alábbi 
részletezés szerint teljesíti-e:

a) a helyi építészeti érték védelmének érvényre jutta-
tása érdekében kielégíti-e az építészeti értékvéde-
lemmel kapcsolatban a Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi védelméről szóló ren-
deletben megfogalmazott előírásokat,

b) helyi egyedi védettségű építmény és a helyi egye-
di védettségű épületegyüttesben meglévő építmény 
átalakítása, bővítése esetén:
ba) az átalakítás, bővítés megfelelően illeszke-

dik-e a környezet adottságaihoz, a védett épít-
mény struktúrájához, elősegíti-e annak város-
képi szempontból előnyösebb megjelenését, a 
védett építészeti érték érvényesülését,

bb) a homlokzat tagolása, anyaghasználata, szí-
nezése az utcaképhez és a védett építmény 
homlokzati architektúrájához való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e,

bc) a tetőzet tömegformája, anyaghasználata, szí-
ne az utcaképhez és a védett építmény hom-
lokzati architektúrájához való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e,

bd) a nyílászárók méretei, osztásrendszere, anya-
ga, színe összhangban van-e az épület rendel-
tetésével, használatának sajátosságaival és a 
védett építmény homlokzati architektúrájához 
való illeszkedés szempontjából megfelelő-e,

be) a tervezett átalakítás, bővítés építészeti minő-
sége, szakmai igényessége összhangban áll-e 
a védett építmény építészeti értékeivel,

c) helyi egyedi védettségű építmény közvetlen kör-
nyezetét és helyi egyedi védettségű épületegyüttes 
területét érintő új beépítés, valamint a helyi egye-
di védettségű építmény közvetlen környezetében 
meglévő építmény átalakítása esetén:
ca) az új, illetve átalakított építmény kialakítása 

megfelelően illeszkedik-e a környezet adott-
ságaihoz, összhangban van-e annak rendelte-
tésével, használatának sajátosságaival,

cb) a homlokzat tagolása, anyaghasználata, szí-
nezése a védett környezethez való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e,

cc) a tetőzet tömegformája, anyaghasználata, szí-
ne a védett környezethez való illeszkedés 
szempontjából megfelelő-e,

cd) a nyílászárók méretei, osztásrendszere, anya-
ga, színe összhangban van-e az épület rendel-
tetésével, használatának sajátosságaival,

ce) az új, illetve átalakított építmény építészeti 
minősége, szakmai igényessége összhangban 
áll-e a védett környezet építészeti értékeivel.

d) a bontani kívánt épületrész hordoz-e építészeti ér-
téket,

e) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény 
használata érdekében, a védelem alá helyezését 
megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül meg-
valósítható-e.

(2) Helyi egyedi védettségű épületegyüttesek terüle-
tén és a helyi egyedi védettségű építmények közvetlen 
környezetében az adott környezetbe illeszkedő megoldá-
sok alkalmazása érdekében, építészeti értékkel nem ren-
delkező építmény bontása javasolható a településképi vé-
leményezési eljárásban.

4. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép 
hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően in-
dult eljárásokban kell alkalmazni.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 2. pontja a Fővárosi Önkormányzat hatás-
körébe utalja a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá 
vont építmények vonatkozásában a településképi véle-
ményezési eljárásról szóló rendelet megalkotását.

A rendelet – a törvényi felhatalmazás alapján – bizto-
sítani kívánja azt, hogy a főpolgármester a fővárosi he-
lyi építészeti értékvédelem alá vont építmények vonatko-
zásában a településképi véleményezési eljárást a rendelet 
részletes szabályai alapján maradéktalanul gyakorol-
hassa. 

A fővárosi helyi védettségű építészeti örökség építé-
szeti értékeinek megőrzése érdekében feltétlenül szük-
séges az Étv. felhatalmazása alapján a rendelet meg-
alkotása, mivel csak így biztosítható, hogy az épített 
környezet védelme érdekében a Budapest főváros építésze-
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ti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. 
(V. 10.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Rende-
let) meghatározott korlátozásoknak és kötelezettségek-
nek az építési hatóság az engedélyezési eljárás során, 
a főpolgármester településképi véleményében foglaltak 
alapján, érvényt szerezzen. Tekintettel arra, hogy a fő-
polgármester által adott településképi vélemény az eljáró 
építési hatóságot köti, az eljárás közvetlen hatást gyako-
rol az érintett építési tevékenységekre, és ezáltal az épí-
tett környezetre.

A helyi védettségű építészeti örökség építészeti érté-
keinek megőrzése a Rendelet szerint szakmai és anya-
gi támogatással is segíthető, annak érdekében, hogy a 
fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmé-
nyek tulajdonosai az átlagoshoz képest nagyobb költ-
séggel és speciális szakmai ismeretekkel megvalósítha-
tó értékőrző felújításaik során ne maradjanak magukra. 
Szakmai támogatás a jelenleg hatályos jogszabályi kör-
nyezetben elsősorban településképi véleményezés útján 
nyújtható az Étv., a Korm. rendeletek és e rendelet ren-
delkezései alapján.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza, hogy mely építési hatósági eljárást 
megelőzően kell alkalmazni a tervezetet.

A 2. §-hoz

Meghatározza azon fogalmakat, amelyek egységes 
használata és értelmezése a rendelet alkalmazása szem-
pontjából lényeges.

A 3. §-hoz

A főpolgármester az Étv. 34. § (2) bekezdésében felso-
rolt építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz kö-
tött építési tevékenységek esetén adhat településképi vé-
leményt.

A 4. §-hoz

A tervezet rendelkezik a településképi vélemény irán-
ti kérelem benyújtásának feltételeiről és annak tartalmá-

ról, a hatékonyabb ügyintézés érdekében kérelemnyom-
tatvány alkalmazását teszi kötelezővé.

Az 5. §-hoz

A tervezet a településképi vélemény kiadásának eljá-
rási szabályait rögzíti. Meghatározza, hogy a főépítész a 
szakmai álláspontját mennyi időn belül alakítja ki.

A 6. §-hoz

Összefoglalja a településképi vélemény kialakításá-
nak alapelveit, rendeltetését. A településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a 
fővárosban az Étv. rendelkezései alapján fővárosi helyi 
építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében 
az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgár-
mester adhat településképi véleményt. Az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzések-
ről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szó-
ló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése 
szerint bontási engedély alapján végezhető a helyi építé-
szeti örökségvédelemmel érintett építményt, építmény-
részt érintő bontási tevékenység, és a 46. § (2) bekezdése 
szerint a bontási engedély iránti kérelem elbírálása so-
rán az építésügyi hatóság többek között vizsgálja, hogy a 
tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó örökség-
védelmi követelményeket. Fentiekre fi gyelemmel került 
meghatározásra a bontási engedélyhez adandó telepü-
lésképi véleményezési eljárásban vizsgálandó szempont-
rendszer.

A 7. §-hoz

Rögzíti a településképi vélemény kialakításának a te-
lepüléskép, a védett építészeti érték megőrzése érdeké-
ben alapvető fontosságú szempontjait. A szempontok 
rögzítésével a kérelmező által is előre megismerhetővé 
válnak az értékelés szempontjai.

A 8. §-hoz

Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjá-
ról és arról, hogy a rendeletet mely eljárásokban kell al-
kalmazni.



2520 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. december 30.

1. melléklet a 95/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

KÉRELEM

településképi véleményezési eljáráshoz
a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében

Kérelmező neve:

értesítési címe:

telefonszáma:

e-mail címe:

Felelős tervező neve:

értesítési címe:

telefonszáma:

e-mail címe:

tervezési jogosultságának száma:

A tervezett építési tevékenység helye:

tárgya, rövid leírása:

rendeltetésének meghatározása:

az ingatlan helyrajzi száma:

a tevékenység végzéséhez szükséges engedély típusa:

ÉTDR azonosító a kérelem mellékletét képező tervdokumentációra vonatkozóan:

Kelt: ………………………………………

         ____________________________

                   Kérelmező

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
96/2013. (XII. 30.)  önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,  

valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában, 107. §-ában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rende-
li el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„24. § A Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyona felett 
a tulajdonosi jogokat

a) 50 millió forint egyedi forgalmi értéket elérően 
vagy azt meghaladóan a Fővárosi Közgyűlés, 

b) 50  millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő-
en a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

c) Értékhatártól függetlenül a Budapest 4. számú met-
róvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti 
pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósí-
tásához szükséges ingatlanok adásvételi szerződé-
sének megkötéséről a Gazdasági Bizottság dönt a 
projekt támogatási szerződésének keretei között.”

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let „A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” 9. melléklet 
2. Gazdasági Bizottság cím a következő 2.22.1. ponttal 
egészül ki, ezzel egyidejűleg a jogszabályi hivatkozás 
helyébe a következő jogszabályi hivatkozás lép:

„2.22.1. Dönt értékhatártól függetlenül a Budapest 
4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–
Keleti pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges ingatlanok adásvételi szerződésének megkötésé-
ről a projekt támogatási szerződésének keretei között.”

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § c)”

3. §

 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentősé-
gű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egy-
szerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény célja az, 
hogy előmozdítsa ezen beruházások speciális igények-
nek megfelelő szabályozási környezetének kialakítását. 
A beruházások megvalósításának elősegítése érdekében 
szükséges a Fővárosi Önkormányzat hatékony együtt-
működése. A 4-es metró beruházás határidőben történő 
befejezése érdekében szükséges a döntéshozatali folya-
mat felgyorsítása, tekintettel arra, hogy az esetleges ké-
sedelem a beruházáshoz kapcsolódó Egységes Támoga-
tási Szerződés alapján európai uniós támogatásvesztést 
eredményezhet.

Részletes indokolás

1. §

A 4-es metró beruházás, mint nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt jelentőségű beruházás jelentős európai 
uniós támogatással valósul meg. A beruházáshoz kapcso-
lódó felszínrendezési munkákhoz szükséges ingatlanok 
tárgyában megkötendő adásvételi szerződéseknek a lehe-
tő legrövidebb időn belül megkötésre kell kerülniük an-
nak érdekében, hogy a projekthez kapcsolódó Támogatá-
si Szerződésnek eleget téve a munkálatokat határidőben 
be tudjuk fejezni.

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartal-
mazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rende-
letben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét. 
A Gazdasági Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket a 
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2.22.1. ponttal szükséges kiegészíteni a 4-es metró be-
ruházáshoz kapcsolódó, európai uniós támogatás terhére 
történő ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos döntések meg-
hozatalára vonatkozóan, ezáltal megteremtve az össz-
hangot a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezéssel.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
97/2013. (XII. 30.) 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 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képe-
ző 1:4000 méretarányú térkép a Budapest IV. kerület Váci 
út–Újpesti-öböl–Duna sor–Rév utca–Duna folyam–város-
határ által határolt területre vonatkozóan, az e rendelet 
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 
1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-
rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)

lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest IV. kerület Váci út 
–Újpesti-öböl–Duna sor–Rév utca–Duna folyam–város-
határ által határolt területre vonatkozóan a keretövezet 
módosítás alapján a mellékleteknek megfelelően módo-
sul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüg-
gésben a IV. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a 
módosítást.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
98/2013. (XII. 30.) 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 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 ké-
pező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XV. kerü-
let 71. számú Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonal 
és környezete területére (Töltés tér–Csomád utca nyu-
gati oldal–Visonta utca–KL-VA övezet határ–M0 KL-
KT közlekedési övezet határ–Visonta utca–E-TG övezet 
határ–Csömöri patak–(88864/5) helyrajzi számú ingatlan 
nyugati telekhatára–Felsőkert utca–Károlyi Sándor út–
Ajándék utca–Csomád utca keleti oldal által határolt te-
rület) vonatkozóan, az e rendelet 1. mellékletében foglal-
taknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)

(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 
1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-
rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-
lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XV. kerület 71. szá-
mú Budapest–Veresegyház–Vác vasútvonal és kör-
nyezete területére (Töltés tér–Csomád utca nyuga-
ti oldal–Visonta utca–KL-VA övezet határ–M0 KL-KT 
közlekedési övezet határ–Visonta utca–E-TG övezet 
határ–Csömöri patak–(88864/5) helyrajzi számú ingat-
lan nyugati telekhatára–Felsőkert utca–Károlyi Sándor 
út–Ajándék utca–Csomád utca keleti oldal által határolt 
terület) vonatkozóan a keretövezet módosítás alapján a 
mellékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabá-
lyozási terv készítésével összefüggésben a XV. kerületi 
Önkormányzat kezdeményezte a módosítást.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
99/2013. (XII. 30.) 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 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 ké-
pező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XXII. ke-
rület, Honvéd utca–Pintyőke utca–Szentháromság utca–
Romhányi utca–Angeli út–Vasútvonal által határolt 
területre vonatkozóan, az e rendelet 1. mellékletében fog-
laltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)

1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-
rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-
lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XXII. kerület, Hon-
véd utca–Pintyőke utca–Szentháromság utca–Romhányi 
utca–Angeli út–Vasútvonal által határolt területre vonat-
kozóan a keretövezet módosítás alapján a mellékleteknek 
megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készí-
tésével összefüggésben a XXII. kerületi Önkormányzat 
kezdeményezte a módosítást, amely módosítás alapvető-
en kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
100/2013. (XII. 30.) 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 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képe-
ző 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XXII. kerü-
let, Hűség utca–Erzsébet királyné út–Kapu utca–Jókai 
Mór utca–Kápolna utca által határolt területre, valamint 
a Cankó térre vonatkozóan, az e rendelet 1. és 2. mellék-
letében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.)

1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-
rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-
lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XXII. kerület, Hűség 
utca–Erzsébet királyné út–Kapu utca–Jókai Mór utca–
Kápolna utca által határolt területre, valamint a Cankó 
térre vonatkozóan a keretövezet módosítás alapján a mel-
lékleteknek megfelelően módosul. A kerületi szabályo-
zási terv készítésével összefüggésben a XXII. kerületi 
Önkormányzat kezdeményezte a módosítást, amely mó-
dosítás alapvetően kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
101/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási 
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 

107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingat-
lanban működő nevelési-oktatási intézményben alkalma-
zandó étkezési térítési díjakról szóló 107/2012. (XII. 27.) 
Főv. Kgy. rendelet melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

2. §

Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásá-
ra kiadott 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelet 
34. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló a ne-
velési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint 
térítési díjat fi zet.

Az áremelkedések miatt 2014-ben szükséges az alkal-
mazott élelmezési térítési díjak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2014. évben várható fogyasztói árindex emelkedé-
sét fi gyelembe véve átlagosan 2,4%-kal javasolt a téríté-
si díjak összegét növelni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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Melléklet a 101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez 
A 107/2012. (XII .27.) Főv. Kgy. rendelet melléklete

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben 
a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

M e g n e v e z é s Ft/fő/nap

Óvodai ellátás összesen:
Ebből:   tízórai:
              ebéd:
              uzsonna: 

312
  51
210
  51

Általános iskolai ellátás összesen:
Ebből:  tízórai:
             ebéd:
             uzsonna:

400
  82
236
  82

Kollégiumok ellátás összesen
Ebből: reggeli:
            ebéd:
            vacsora:

680
148
276
256

Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
            tízórai:
            ebéd:
            uzsonna:
            vacsora:

886
123
  82
307
  92
282

Mozgásjavító Általános Iskola és Kollégium ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
            tízórai:
            ebéd:
            uzsonna:
            vacsora:

952
133
  87
328
  97
307

Szakközépiskolák (ebéd) 276

Szakiskolák (ebéd) 276

Gimnáziumok (ebéd) 276

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
102/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
24. § (1) bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésé-
ben, 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tör-
vény 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a követ-
kezőket rendeli el.

1. §

A Budapest helyi jelentőségű védett természeti terü-
leteiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„5. § A Fővárosi Önkormányzat a helyi jelentőségű 
védett természeti területeinek őrzését, megóvását, káro-
sításának megelőzését a Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóság keretein belül, önkormányzati termé-
szetvédelmi őrök őrszolgálata útján látja el.”

2. §

A Rendelet 7. §-a az alábbi új 9/a. ponttal egészül ki:

(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területe-
ket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvá-
nítja:)

„…9/a. „Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terü-
let”: a terület védetté nyilvánításának célja a Rákos-pa-
tak mentén fennmaradt értékes lápi élőhelyeket, közöt-
tük jó állapotban megmaradt üde lápréteket, kékperjés 
kiszáradó lápréteket, égerligeteket magában foglaló nö-
vénytársulások, védett növényfajok és a rendkívül gazdag 
állatvilág védelme, valamint a terület jelentős tájképi ér-
tékének megőrzése. E rendelet 9/a. melléklete tartalmaz-
za a terület természetvédelmi kezelési tervét.”

3. §

A Rendelet 1. mellékletének (Balogh Ádám-szikla ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 4. 1. b) pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. b) Védett növény- és állatfajok állományá-
nak megőrzése. A tervezési területen előforduló leg-
fontosabb megőrzendő élőlényfajok: piros madárbirs 
(Cotoneaster integerrimus), magyar repcsény (Erysimum 
odoratum), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), 
árlevelű len (Linum tenuifolium), vetővirág (Sternbergia 
colchicifl ora), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), 
budai imola (Centaurea sadleriana), fehér madársi-
sak (Cephalanthera damasonium), apró nőszirom (Iris 
pumila), lisztes berkenye (Sorbus aria), budai berkenye 
(Sorbus semiincisa),  bőrfutrinka (Carabus coriaceus), 
ligeti futrinka (Carabus nemoralis), szarvasbogár 
(Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), a területen költő ri-
gófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék 
(Fringillidae), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege 
(Parus major), fenyvescinege (Parus ater), csuszka (Sitta 
europaea).”

4. § 

A Rendelet 2. melléklete (Apáthy-szikla természetvé-
delmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Budapest II. kerület, Nagybányai utca–Madár 
utca–Páfrányliget utca–Görgényi út által határolt, 
92 219 m2 terület.”

5. §

A Rendelet 2. melléklete (Apáthy-szikla természetvé-
delmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Érintett helyrajzi számok: 11662/1, 11723, 
11663/39 és 11733/3, továbbá az egységes országos ve-
tületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerint megha-
tározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 
11663/40 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terü-
letből 2242 m2 nagyságú területrész: (E645258-N243320, 
E645266-N243336, E645280-N243344, E645285-N243358, 
E645333-N243375, E645338-N243386, E645353-N243385, 
E645410-N243345, E645383-N243356, E645358-N243362, 
E645331-N243361, E645305-N243352, E645269-N243332, 
E645286-N243319).”
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6. §

A Rendelet 2. melléklete (Apáthy-szikla természetvé-
delmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A védett terület térképi vázlata:

„

7. §

A Rendelet 3. melléklete (Fazekas-hegyi kőfejtő ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Budapest II. kerület, Torda utca–Villám utca–
Bátori László utca által határolt, 6538 m2 terület.”

8. §

A Rendelet 3. melléklete (Fazekas-hegyi kőfejtő ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Érintett helyrajzi számok: 50129, 50136, továb-
bá az EOV szerint meghatározott töréspontok által hatá-
rolt ingatlanrészekből, az 50126 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 723 m2 nagyságú területrész: 
(E643040-N244711, E643035-N244691, E643037-N244690, 
E643034-N244683, E643043-N244710, E643065-N244698, 
E643065-N244685, E643051-N244675), az 50127 ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú területből 770 m2 nagysá-
gú területrész: (E643016-N244692, E643051-N244675, 
E643013-N244671, E643018-N244650); az 50128 in-

gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 
1001 m2 nagyságú területrész: (E643018-N244650, 
E643020-N244642, E643011-N244635, E643017-N244626, 
E643059-N244661, E643056-N244671, E643064-N244673, 
E643065-N244678, E643065-N244685); az (50130) ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 197 m2 nagy-
ságú területrész: (E643016-N244629, E643010-N244625, 
E643019-N244611, E643015-N244609, E643017-N244606, 
E643025-N244606, E643028-N244611); az 50135 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 
1487 m2 nagyságú területrész: (E643017-N244606, 
E643025-N244606, E643040-N244578, E643033-N244550, 
E643013-N244552, E643006-N244578, E643003-N244590, 
E643007-N244599).”

9. §

A Rendelet 3. melléklete (Fazekas-hegyi kőfejtő ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„3. A védett terület térképi vázlata:

10. §

A Rendelet 8. mellékletének (Újpesti homoktövis ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 4. 1. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. b) A területen található védett növény- és állatfa-
jok állományának megőrzése. A tervezési területen előfor-
duló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: homoktövis 
(Hippophae rhamnoides), csikófark (Ephedra distachya), 
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homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki varjú-
háj (Sedum sartorianum), homoki kocsord (Peucedanum 
arenarium), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), 
pusztai meténg (Vinca herbacea), homoki árvalányhaj 
(Stipa borysthenica), kései szegfű (Dianthus serotinus), 
kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), bá-
ránypirosító (Alkanna tinctoria), homoki cickafark 
(Achillea ochroleuca), fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium), téli zsurló (Equisetum hyemale),  szongáriai 
cselőpók (Lycosa singoriensis), bikapók (Eresus 
cinnaberinus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), sisa-
kos sáska (Acrida hungarica), kis szarvasbogár (Dorcus 
parallelipipedus), szarvasbogár (Lucanus cervus), me-
zei futrinka (Carabus granulatus), kék futrinka (Carabus 
violaceus), fecskafarkú lepke (Papilio machaon), nap-
pali pávaszem (Inachis io), fürge gyík (Lacerta agilis), 
zöld gyík (Lacerta viridis), egerészölyv (Buteo buteo), 
karvaly (Accipiter nisus), kis fakopáncs (Dendrocopos 
minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld kül-
lő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), 
kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus ma-
jor), barátcinege (Parus palustris), őszapó (Aegithalos 
caudatus), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszáta-
félék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta 
europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), 
sárgarigó (Oriolus oriolus), mogyorós pele (Muscardinus 
avellanarius).”

11. §

A Rendelet 9. mellékletének (Palotai-sziget természet-
védelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési ter-
ve) 4. 1. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. b) A területen található védett növény- és ál-
latfajok állományának megőrzése. A tervezési terüle-
ten előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: 
pézsmacincér (Aromia moschata), kis színjátszólep-
ke (Apatura ilia), mocsári teknős (Emys orbicularis), 
a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisik-
ló (Natrix natrix), héja (Accipiter gentilis), egerész-
ölyv (Buteo buteo), kabasólyom (Falco subbuteo), bil-
legető cankó (Actitis hypoleucos),  fekete harkály 
(Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos ma-
jor), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), közép fako-
páncs (Dendrocopos medius), zöld küllő (Picus viridis), 
hegyi billegető (Motacilla cinerea), a területen köl-
tő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pinty-
félék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkar-
mú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus 
oriolus).”

12. §

A Rendelet mellékletei az alábbi 9/a. melléklettel egé-
szülnek ki:

„9/a. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati 
rendelethez

Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület adatai és 
természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest X. kerület, Rákos-patak medrétől északra 
és délre fekvő terület, északról a XVI., keletről a 
XVII. kerület határáig, 1 638109 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: (042752/2); 042801/1; 
042802/1; 042805/1-2; 042805/5-29; 042805/33-
40; 042805/42-45; 042805/47-90; (042806); 
042807/1-7; 042807/9-26; 042807/27 ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számú területből 13067 m2 

(kivéve a következő töréspontokkal határolt része: 
E661055-N238893, E661060-N238893, E660964-
N238701, E660968-N238700); 042807/28-125; 
042807/126 (kivéve: b alrészlet); 042807/127-153; 
042807/154 (kivéve: b alrészlet); 042807/155-168; 
042807/169 (kivéve: b alrészlet); 042807/170-
186; 042808; 042814; (042815); 042816 (kivéve a 
következő töréspontokkal határolt része: E661009-
N238434, E660964-N238302, E661048-N238296, 
E661119-N238300, E661147-N238384, E661089-
N238406, E661097-N238430); 042820; (042822); 
042823; 042824; (042825); (042828); 042829/1 
(kivéve: a alrészlet); 042829/2 helyrajzi számú in-
gatlanból 44761 m2 (kivéve a következő töréspon-
tokkal határolt része: E661425-N238953, E661468-
N238935, E661390-N238833, E661460-N238823); 
042830; 042831/1; 042834/1; 042839/5-7; 
042845/1-3; 042846; 042847/1 helyrajzi számú in-
gatlanból 62870 m2 (kivéve, a következő töréspon-
tokkal határolt része: E661927-N238572, E661932-
N238558, E661917-N238537, E661889-N238547); 
042847/3-7; (042850); 042851 (kivéve: b, d, f, h, 
j alrészletek, a következő töréspontokkal határolt 
része: E661695-N238699, E661703-N238671, 
E661592-N238646, E661603-N238688 és a 
következő töréspontokkal határolt része: E661960-
N239054, E661954-N239029, E662024-N239008, 
E662033-N239032); 042852; (042854); 042855; 
042856/11-12; 040940/4; (040940/5); 040945/20-
21; 040957/37; továbbá az egységes országos 
vetületi rendszer szerint meghatározott töréspon-
tok által határolt ingatlanrészekből, a 042849/5 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 
5764 m2 nagyságú területrész: (E661887-
N238686, E661887-N238656 koordináták által 
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húzott egyenestől keletre lévő része); valamint a 
(042752/1) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 
területből 7341 m2 nagyságú területrész: (E659734-
N238707, E659728-N238695 koordináták által hú-
zott egyenestől keletre lévő része).

3. A tervezési terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

a) A területen található értékes élőhelyek aktív kezelés-
sel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.

b) A terület vízgazdálkodási problémáinak felmérése, 
megoldása.

c) Az özönnövények visszaszorítása a tervezési terü-
leten.

d) A területen található védett növény- és állatfa-
jok állományának megőrzése. A tervezési terüle-
ten előforduló legfontosabb megőrzendő élőlény-
fajok: szibériai nőszirom (Iris sibirica), lápi sás 
(Carex davalliana), Jávorka-fényperje (Koeleria 
javorkae), keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum 
angustifolium), kormos csáté (Schoenus nigricans), 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), budai 
imola (Centaurea sadleriana), fehér madársisak 
(Cephalanthera damasonium), vitézkosbor (Orchis 
militaris), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), 
Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii), széleslevelű nő-
szőfű (Epipactis helleborine), mocsári csorbóka 
(Sonchus palustris), parti fűz (Salix elaeagnos), 
fehér zászpa (Veratrum album), kornistárnics 
(Gentiana pneumonanthe), homoki árvalány-
haj (Stipa borysthenica), homoki bakszakáll 
(Tragopogon floccosus), magyar tarsza (Isophya 
costata), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), mezei 
futrinka (Carabus granulatus), kis szarvasbogár 
(Dorcus parallelipipedus), pézsmacincér (Aromia 
moschata), kis színjátszólepke (Apatura ilia), 
kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú 
lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa 
atalanta), pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), 
barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufo 
viridis), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), erdei 
béka (Rana dalmatina), nagy tavibéka (Pelophylax 
ridibundus), kis tavibéka (Pelophylax lessonea), 
zöld levelibéka (Hyla arborea), fürge gyík (Lacerta 
agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix 
natrix), mocsári teknős (Emys orbicularis), kis vö-
csök (Tachybaptus ruficollis), egerészölyv (Buteo 
buteo), karvaly (Accipiter nisus), barna rétihé-
ja (Circus aeruginosus), vörös vércse (Falco 
tinnunculus), kabasólyom (Falco subbuteo), vízi-
tyúk (Gallinula chloropus), szárcsa (Fulica atra), 
guvat (Rallus aquaticus), haris (Crex crex), bíbic 
(Vanellus vanellus), kis fakopáncs (Dendrocopos 
minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld 
küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus 
martius), füleskuvik (Otus scops), füsti fecs-
ke (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon 
urbicum), partifecske (Riparia riparia), nádi tücsök-

madár (Locustella luscinioides), réti tücsökmadár 
(Locustella naevia), berki tücsökmadár (Locustella 
fluviatilis), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), 
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), 
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), 
énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), a 
területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék 
(Sylvidae), pintyfélék (Fringillidae), széncinege 
(Parus major), kékcinege (Parus caeruleus), sár-
garigó (Oriolus oriolus), tövisszúró gébics (Lanius 
collurio), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), 
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), menyét 
(Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea), a te-
rületen előforduló denevérfajok (Microchiroptera).

e) A természetvédelmi kezelés keretében történő be-
avatkozásokat a területen élő védett növény- és ál-
latfajok szaporodási időszakát figyelembe véve kell 
ütemezni.

f) Telepített tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos el-
távolítása, honos fajok telepítése.

g) A vonuló madárfajok minél nagyobb háborítatlan-
ságának fenntartása.

h) A terület háborítatlanságának megőrzése.

i) A természetes élőhelytípusok állapotának fenn-
tartása, szükség esetén annak javítása. A leg-
fontosabb megőrzendő élőhelytípusok: me-
szes kiszáradó láprétek (Succis–Molinietum), 
magassásrétek (Caricerion gracilis), nádas tár-
sulások (Phragmition australis), rekettyés fűzláp 
(Calamagrosti–Salicetum cinereae), fehérnyár-li-
getek (Senecioni sarracenici-Populetum albae), 
fűzligetek (Leucojo aestivi–Salicetum albae), síkvi-
déki égerligetek (Paridi quadrifoliae-Alnetum), va-
lamint bodzás szegélyek, kaszált gyepek és idősza-
kos nyílt vízfelületek.

j) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.

k) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a te-
rület természeti értékeinek védelmét biztosító inf-
rastruktúra folyamatos karbantartása, fejlesztése.

l) Bemutathatóság fejlesztése.

m) Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.

4.2.Természetvédelmi stratégiák

a) A terület láprétjei kiszáradási okainak pontos fel-
mérése és az eredmények tükrében való természetvé-
delmi kezelése.
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b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, ter-
mészeteshez közeli struktúrájának, valamint terü-
letarányának fenntartása, a védett növény- és állat-
fajok állományának megőrzése.

c) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, 
további terjedésük megakadályozása.

d) A területen található gyepterületek hosszú távú 
fenntartását elsősorban extenzív legeltetéssel, il-
letve kaszálással kell végezni. A természetes álla-
potú láprétek esetében a fenntartási módszer a ka-
szálás.

e) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folya-
matos biztosítása.

f) A védett területen illegális hulladéklerakások fel-
számolása.

g) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási te-
vékenység irányítása, szabályozása a megfelelő 
infrastruktúra kialakításával. (Irányító táblák ki-
helyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kiala-
kításával.)

4.3.Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 
tilalmak

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi 
kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.1.Élőhelyek kezelése, fenntartása; Fajok védel-
me

a) A területen megjelenő madarak riasztása, zavará-
sa tilos!

b) A tervezési területen található védett növény- és 
állatfajok állományának megőrzése és növelése 
élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A te-
rületen megfelelő kezelés alatt a védett területen 
található tájidegen- és özönnövények visszaszorí-
tása, a nádas területek mozaikszerű kaszálása, va-
lamint az őshonos növényfajok terjedésének előse-
gítése értendő.

c) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó álla-
potuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy 
speciális csepegésmentes növényvédőszer kijutta-
tásával. A termőre fordult idősebb egyedeket a ta-
lajfelszín magasságában ki kell vágni, sarjképzésü-
ket csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával 
meg kell akadályozni.

d) A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott 
területrész érzékenységétől függően – történhet kézi 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken 
kézi gyomlálással.

e) A tervezési területen a gyepek kezelése szarvasmar-
hával, juhval történő extenzív legeltetéssel, illetve 
kaszálással kell történjen.

4.3.1.2.Látogatás

a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott 
végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi 
előírások figyelembevételével végezhetők.

b) A tervezési területen technikai sport végzése tilos! A 
lovaglás az arra kijelölt utakon végezhető.

c) A tervezési területen tilos a kutyák póráz nélküli sé-
táltatása, a fészkelő madarak bármilyen formában 
történő zavarása.

d) A helyi védett természeti területeken biztosítani kell 
a közlekedést a jogszerű tevékenységet végzőknek. 
A nádasokban március 1. és október 30. között csak 
természetvédelmi célból lehet tartózkodni, közle-
kedni.

e) Szemetet elhelyezni és tüzet gyújtani tilos! A fenn-
tartó beavatkozások idején és balesetveszély ese-
tén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-
si korlátozást rendelhet el.

4.3.1.3.Oktatás és bemutatás

a) A tervezési területen az oktatást és bemutatást szol-
gáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és in-
formációs táblák kihelyezésével kell biztosítani.

b) A meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartá-
sára kell törekedni.

4.3.1.4.Kutatás, vizsgálatok

a) A tervezési terület egészén jogerős természetvédel-
mi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni, ki-
véve, ha a kutatást a természetvédelmi kezelő vagy 
természetvédelmi hatóság végzi.

b) A természetvédelmi kezelés hatékonyságának ellen-
őrzése érdekében rendszeresen vizsgálni és doku-
mentálni kell a növényzet változását, a védett nö-
vény- és állatfajok, valamint az özönnövényfajok 
elterjedését, állományváltozását.
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4.3.1.5.Terület- és földhasználat

a) A területen minden ipari és bányászati tevékeny-
ség tilos.

b) A területen újabb épület, egyéb új építmények, ke-
rítések és kapuk stb. létesítése és új infrastruktú-
ra kiépítése csak természetvédelmi érdekből enge-
délyezhető.

c) A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása so-
rán az eredeti állapotot minden esetben helyre kell 
állítani.

d) A tervezési területen tilos a horgászat!

e) A területen új építésű közmű nem létesíthető.

f) A nyílt vízfelszín megtartása miatt a vizes élőhelye-
ken felszaporodó nád és gyékény kaszálása vegetá-
ciós és fészkelési időn kívül szükséges. A levágott 
növényi anyagot a kezelt területről két héten belül 
el kell hordani.

4.1.3.6.Táj- és kultúrtörténeti értékek

a) A tervezési területnek és környékének tájképi jelle-
gét meg kell őrizni.

4.3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi keze-
lési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.2.1.Gyepek kezelése

a) A terület természetvédelmileg értékes láprétjei erdő 
művelési ágba tartoznak.

b) A tervezési területen található kaszálást igénylő 
láprétek általános kaszálását a vegetációs idősza-
kon kívül (november–február) kell elvégezni. A ter-
vezési területen található kaszálást igénylő lápré-
tek általános kaszálásán kívül, kettő – négy évente, 
június hónapban is szükséges kaszálást végezni, fi-
gyelembe véve a területen élő védett növény- és ál-
latfajok szaporodási- és tenyészidejét.

c) A tervezési területen található lápréteken a lágy 
szárú özönnövényeket virágzásuk kezdetekor el kell 
távolítani.

d) A kaszálásokat alternáló kaszával, kézi, vagy kézi 
motoros kaszával kell végezni.

e) A lápréteken az erősen becserjésedett/beerdősült 
gyepfoltokat vegetációs időn kívül meg kell nyit-
ni, a területet ligetessé kell változtatni. Törekedni 

kell a tájidegen fásszárúak visszaszorítására, gyé-
rítésére.

f) A keletkezett szénát a tervezési területről el kell szál-
lítani a kaszálástól számított két héten belül.

g) A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy 
hosszú távú fenntartásuk extenzív legeltetéssel va-
lósuljon meg ott, ahol ez természetvédelmi szem-
pontból elfogadható. A tervezési területen elsősor-
ban juhval és szarvasmarhával történő gyepkezelés 
kívánatos. Lótartás a 042829/2, lóval történő le-
geltetés a 042824 helyrajzi számú ingatlanon meg-
engedett. Az állatállomány nagyságát az adott 
faj sajátosságainak figyelembevételével, a terület 
eltartóképességének és a taposási kár minimali-
zálásának függvényében minden esetben pontosan 
meg kell határozni.

4.3.2.2.Erdők kezelése

a) Az erdők kezelésekor a „természetközeli” megoldá-
sokat kell alkalmazni.

b) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és 
fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, a ho-
nos fafajok egyedeinek javára végzett természetvé-
delmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.

c) A fás szárú özönnövények vegetációs (és egyben 
költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.

d) Erdőtelepítés, erdőfelújítás kizárólag őshonos fa-
jokkal történhet.”

13. §

A Rendelet 11. mellékletének (Rupp-hegy természet-
védelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési ter-
ve) 4. 1. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. c)  A területen található védett növény- és állatfa-
jok állományának megőrzése. A tervezési területen előfor-
duló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: borzas szu-
lák (Convolvulus cantabrica), kisfészkű hangyabogáncs 
(Jurinea mollis), fürtös homokliliom (Anthericum liliago), 
pézsmahagyma (Allium moschatum), árlevelű len (Linum 
tenuifolium), borzas vértő (Onosma visianii), budai ber-
kenye (Sorbus semiincisa), fehéres csüdfű (Astragalus 
vesicarius), nagy pacsirtafű (Polygala major), tarka 
imola (Centaurea triumfettii), árvalányhaj-fajok (Stipa 
sp.), nagyezerjófű (Dictamnus albus), apró nőszirom 
(Iris pumila), sárga koronafürt (Coronilla coronata), 
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), sárga kövirózsa 
(Jovibarba hirta), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), 
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selymes peremizs (Inula oculus-christi), bíboros kosbor 
(Orchis purpurea), fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium), piros madársisak (Cephalanthera rubra), 
gérbics (Limodorum abortivum), széleslevelű nősző-
fű (Epipactis helleborine), kislevelű nőszőfű (Epipactis 
microphylla), bikapók (Eresus cinnaberinus), bőr-
futrinka (Carabus coriaceus), Dunántúli kékfutrinka 
(Carabus germari), szarvasbogár (Lucanus cervus), kis 
szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), rezes futrinka 
(Carabus ullrichii), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), 
kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), farkasalma-
lepke (Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilio 
machaon), gyászlepke (Nymphalis antiopa), nagy róka-
lepke (Nymphalis polychloros), nagy fehérsávoslepke 
(Neptis rivularis), platinabagoly (Apamea platinea), er-
dei béka (Rana dalmatina), fali gyík (Podarcis muralis), 
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), zöld gyík 
(Lacerta viridis), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly 
(Accipiter nisus), vörös vércse (Falco  tinnunculus), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), széncinege (Parus ma-
jor), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigó-
félék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék 
(Fringillidae), kék cinege (Parus caeruleus), barátcine-
ge (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea).”

14. §

A Rendelet 13. mellékletének (Ördög-orom termé-
szetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési 
terve) 4. 1. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. c) Védett növény- és állatfajok állományai-
nak megőrzése. A tervezési területen előforduló leg-
fontosabb megőrzendő élőlényfajok: magyar gurgolya 
(Seseli leucospermum), szürkés ördögszem (Scabiosa 
canescens), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), 
pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas szulák 
(Convolvulus cantabrica), fehéres csüdfű (Astragalus 
vesicarius), nagyezerjófű (Dictamnus albus), apró nő-
szirom (Iris pumila), fürtös homokliliom (Anthericum 
liliago), gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), sár-
ga kövirózsa (Jovibarba hirta), budai berkenye (Sorbus 
semiincisa), turbánliliom (Lilium martagon), sárga ko-
ronafürt (Coronilla coronata), selymes peremizs (Inula 
oculus-christi), tarka imola (Centaurea triumfettii), bo-
zontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla), csinos árva-
lányhaj (Stipa pulcherrima), pusztai árvalányhaj (Stipa 
pennata), pézsmahagyma (Allium moschatum), bun-
kós hagyma (Allium sphaerocephalon), leánykökör-
csin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla 
pratensis subsp. nigricans), kikeleti hóvirág (Galanthus 
nivalis), nagy pacsirtafű (Polygala major), tavaszi hé-
rics (Adonis vernalis), vetővirág (Sternbergia colchici-

fl ora), bíboros kosbor (Orchis purpurea), fehér madársi-
sak (Cephalanthera damasonium), gérbics (Limodorum 
abortivum), madárfészek békakonty (Neottia nidus-
avis), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), vö-
rösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens), illatos bibircs-
virág (Gymnadenia odoratissima), farkasölő sisakvirág 
(Aconitum vulparia), árlevelű len (Linum tenuifolium), 
nappali pávaszem (Inachos io), kardoslepke (Iphiclides 
podalirius), gyászlepke (Nymphalis antiopa), kis Apol-
ló-lepke (Parnassius mnemosyne), nagy fehérsávoslepke 
(Neptis rivularis), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), 
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), kis rókalepke (Aglais 
urticae), imádkozó sáska (Mantis religiosa), rezes fut-
rinka (Carabus ullrichii), selymes futrinka (Carabus 
convexus), szarvasbogár (Lucanus cervus), fali gyík 
(Podarcis muralis), zöld gyík (Lacerta viridis), pannon-
gyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), rézsikló (Coronella 
austriaca), karvaly (Accipiter nisus), nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), feke-
te harkály (Dryocopus martius), területen költő rigó-
félék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék 
(Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), 
csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia 
brachydactyla), európai mókus (Sciurus vulgaris).”

15. §

A Rendelet 14. mellékletének (Kis-Sváb-hegy termé-
szetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési 
terve) 4. 1. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. d) Védett növény- és állatfajok állományai-
nak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfon-
tosabb megőrzendő élőlényfajok: pókbangó (Ophrys 
sphegodes), bíboros kosbor (Orchis purpurea), er-
dei szellőrózsa (Anemone sylvestris), leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), 
sárga koronafürt (Coronilla coronata), sárga len 
(Linum fl avum), csillagőszirózsa (Aster amellus), nagy-
ezerjófű (Dictamnus albus), harangcsillag (Asyneuma 
canescens), imádkozó sáska (Mantis religiosa), kis 
Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), farkasalmalep-
ke (Zerynthia polyxena), nappali pávaszem (Inachis io), 
kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke 
(Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), 
fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agi-
lis), pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus 
viridis), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafé-
lék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike 
(Phylloscopus collybita), csuszka (Sitta europaea), rö-
vidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), európai mókus 
(Sciurus vulgaris), keleti sün (Erinaceus roumanicus).”



2013. december 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2537

16. §

A Rendelet 15. mellékletének (Denevér úti gyepfolt 
természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi ke-
zelési terve) 4. 1. a) pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. a) Védett növény- és állatfajok állományai-
nak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfon-
tosabb megőrzendő élőlényfajok: törpe nőszirom (Iris 
pumila), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kö-
körcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), pusztai 
meténg (Vinca herbacea), borzas szulák (Convolvulus 
cantabrica), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), árle-
velű len (Linum tenuifolium), kisfészkű hangyabogáncs 
(Jurinea mollis), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), 
selymes peremizs (Inula oculus-christi), nappali páva-
szem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), imádkozó sás-
ka (Mantis religiosa), fali gyík (Podarcis muralis) és 
a fürge gyík (Lacerta agilis), a területen költő rigófé-
lék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék 
(Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), 
kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), 
csuszka (Sitta europaea).”

17. §

A Rendelet 20. mellékletének (Turjános természetvé-
delmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 
4. 1. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. b) A területen található védett növény- és állat-
fajok állományának megőrzése. A tervezési területen elő-
forduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: konkoly 
(Agrostemma githago), széleslevelű nőszőfű (Epipactis 
helleborine), pézsmacincér (Aromia moschata), kis szín-
játszólepke (Apatura ilia), nappali pávaszem (Inachis 
io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefar-
kú lepke (Papilio  machaon), Atalanta-lepke (Vanessa 
atalanta), egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco 
tinnunculus), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus 
viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszáta-
félék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta 
europaea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgari-
gó (Oriolus oriolus).”

18. §

A Rendelet 21. mellékletének (Naplás-tó természetvé-
delmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 
4. 1. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. d) A területen található védett növény- és ál-
latfajok állományának megőrzése. A tervezési területen 
előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: szibé-
riai nőszirom (Iris sibirica), Jávorka-fényperje (Koeleria 
javorkae), struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris), réti 
iszalag (Clematis integrifolia), konkoly (Agrostemma 
githago), lápi sás (Carex davalliana), egyvirágú csetkáka 
(Eleocharis uniglumis), mocsári lednek (Lathyrus 
palustris), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), fe-
hér zászpa (Veratrum album), bőrfutrinka (Carabus 
coriaceus), mezei futrinka (Carabus granulatus), kis 
szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), farkasalma-
lepke (Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilio 
machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), pettyes 
gőte (Lissotriton vulgaris), barna varangy (Bufo bufo), 
zöld varangy (Bufo viridis), barna ásóbéka (Pelobates 
fuscus), erdei béka (Rana dalmatina), mocsári béka 
(Rana arvalis), nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus), 
kis tavibéka (Pelophylax lessonae), zöld levelibéka (Hyla 
arborea), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta 
viridis), vízisikló (Natrix natrix), mocsári teknős (Emys 
orbicularis), törpegém (Ixobrychus minutus), szürke gém 
(Ardea cinerea), kis vöcsök (Tachybaptus rufi  collis), 
tőkés réce (Anas platyrhynchos), cigányréce (Aythya 
nyroca), egerészölyv (Buteo buteo), héja (Accipiter 
gentilis), karvaly (Accipiter nisus), barna rétihéja (Circus 
aeruginosus), vörös vércse (Falco tinnunculus), kabasó-
lyom (Falco subbuteo), vízityúk (Gallinula chloropus), 
szárcsa (Fulica atra), guvat (Rallus aquaticus), bí-
bic (Vanellus vanellus), kis fakopáncs (Dendrocopos 
minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld kül-
lő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), 
füsti fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon 
urbica), partifecske (Riparia riparia), nádi tücsök-
madár (Locustella luscinioides), réti tücsökmadár 
(Locustella naevia), berki tücsökmadár (Locustella 
fl uviatilis), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), fol-
tos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), cser-
regő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), énekes 
nádiposzáta (Acrocephalus palustris), a területen köl-
tő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pinty-
félék (Fringillidae), széncinege (Parus major), kék ci-
nege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris), 
csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia 
brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), holló 
(Corvus corax), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), 
mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), menyét 
(Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea).”

19. §

A Rendelet 24. mellékletének (Kis-Háros-sziget ter-
mészetvédelmi terület adatai és természetvédelmi keze-
lési terve) 4. 1. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
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(4.1. Természetvédelmi célkitűzések)

„4. 1. d) A területen található védett növény- és ál-
latfajok állományának megőrzése. A tervezési területen 
előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok:  li-
geti szőlő (Vitis  sylvestris), rucaöröm (Salvinia natans), 
pézsmacincér (Aromia moschata), kis színjátszólep-
ke (Apatura ilia), a területen előforduló összes békafaj 
(Anura), vízisikló (Natrix natrix), telelő réceállomány 
(Anas sp., Aythya sp.), egerészölyv (Buteo buteo), tő-
kés réce (Anas platyrhynchos), szárcsa (Fulica atra), 
nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs 
(Dendrocopos minor), közép fakopáncs (Dendrocopos 
medius), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő ri-
gófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfé-
lék (Fringillidae), csuszka (Sitta eropaea), rövidkar-
mú fakusz (Certhia  brachydactyla), sárgarigó (Oriolus 
oriolus).”

20. §

A Rendelet 25. mellékletének (Tétényi-fennsík termé-
szetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési 
terve) 4. 1. f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„4. 1. f) Védett növény- és állatfajok állományai-
nak megőrzése. A tervezési területen előforduló leg-
fontosabb megőrzendő élőlényfajok: magyar gurgolya 
(Seseli leucospermum), homoki kikerics (Colchicum 
arenarium), selymes peremizs (Inula oculus-christi), fe-
héres csüdfű (Astragalus vesicarius), leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), 
selymes boglárka (Ranunculus illyricus), bunkós hagy-
ma (Allium sphaerocephalon), pézsmahagyma (Allium 
moschatum), árlevelű len (Linum tenuifolium), kis-
fészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), borzas vér-
tő (Onosma visianii), homoki vértő (Onosma arenaria), 
pusztai meténg (Vinca herbacea), Borbás-kerep (Lotus 
borbasii), sömörös kosbor (Orchis ustulata), bozon-
tos árvalányhaj (Stipa dasyphylla), csinos árvalányhaj 
(Stipa pulcherrima), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), 
apró nőszirom (Iris pumila), vetővirág (Sternbergia 
colchicifl ora), szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), 
bikapók (Eresus cinnaberinus), imádkozó sáska (Mantis 
religiosa), sisakos sáska (Acrida hungarica), magyar da-
rázscincér (Chlorophorus hungaricus), magyar virág-
bogár (Netocia ungarica), kis szarvasbogár (Dorcus 
paralellipipedus), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kék 
futrinka (Carabus violaceus), dolomit kéneslepke (Colias 
chrysotheme), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), nagy 
pávaszem (Saturnia pyri), közepes pávaszem (Saturnia 
spini), magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fi duciarium), 
magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), 
díszes medvelepke (Arctia festiva), buckabagoly 
(Staurophora celsia), fali gyík (Podarcis muralis), für-
ge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), 

pannongyík (Ablepharus kitabelii fi tzingeri), rézsikló 
(Coronella austriaca), egerészölyv (Buteo buteo), kar-
valy (Accipiter nisus), vörös vércse (Falco tinnunculus), 
mezei pacsirta (Alauda arvensis), parlagi pityer (Anthus 
campestris), cigánycsuk (Saxicola torquata), terüle-
ten költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), 
pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus 
collybita), fi tiszfüzike (Phylloscopus trochilus), csusz-
ka (Sitta europaea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), 
citromsármány (Emberiza citrinella), bajszos sármány 
(Emberiza cia).” 

21. §

A Rendelet 26. mellékletének (Soroksári Botanikus 
Kert természetvédelmi terület adatai és természetvédel-
mi kezelési terve) 4. 1. pontja egy további f) ponttal egé-
szül ki:

(4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések)

„f) A természetesen előforduló védett növényfajok ál-
lományainak megőrzése. A tervezési területen természe-
tesen előforduló legfontosabb megőrzendő növényfajok: 
közönséges kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), tő-
zegpáfrány (Thelypteris palustris), csikófark (Ephedra 
distachya), pusztai meténg (Vinca herbacea), bu-
dai imola (Centaurea sadleriana), kiszfészkű aszat 
(Cirsium brachycephalum), buglyos szegfű (Dianthus 
superbus), kései szegfű (Dianthus serotinus), homo-
ki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), fényes poloska-
mag (Corispermum nitidum), homoki varjúháj (Sedum 
hillebrandtii), kormos csáté (Schoenus nigricans), ma-
gyar lednek (Lathyrus pannonicus), homoki nőszirom 
(Iris arenaria), szibériai nőszirom (Iris sibirica), fehér 
zászpa (Veratrum album), vitézkosbor (Orchis militaris), 
mocsári kosbor (Orchis laxifl ora subsp. palustris), hús-
színű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), szúnyoglábú 
bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), mocsári nőszőfű 
(Epipactis palustris), fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium), kardos madársisak (Cephalanthera 
longifolia), kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia), 
Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae), lápi nyúlfark-
fű (Sesleria uliginosa), homoki árvalányhaj (Stipa 
borysthenica), kisvirágú pacsirtafű (Polygala amarella), 
mocsári békaliliom (Hottonia palustris), bunkós hagy-
ma (Allium sphaerocephalon), réti iszalag (Clematis 
integrifolia).”

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján 
lép hatályba.

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

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Budapesti helyi 
jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), 
melynek módosítása szükségessé vált az önkormányza-
ti természetvédelmi őrök Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatósághoz való kiszervezése, egyes terü-
letek lehatárolásának pontosítása, egy új terület védetté 
nyilvánítása, valamint a megőrzendő értékek aktualizá-
lása miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet megalkotása óta az önkormányzati termé-
szetvédelmi őrök átkerültek a Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóság kötelékébe, ezért szükséges a 
változásnak megfelelően módosítani a Rendelet 5. §-át.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány-
zata a Felsőrákosi-rétek területének védetté nyilvánítását 
kezdeményezte, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal szak-
mailag indokoltnak talált, ezért lefolytatta a védetté nyil-
vánítási eljárást. A természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 24. §-a (1) b) pont-
ja értelmében a Fővárosi Közgyűlés rendeletben nyilvá-
nít védetté.

A 3. §-hoz

A Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület ter-
mészetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növény-
fajok felsorolását – a hatékony hatósági és természet-
védelmi kezelési feladatok ellátásához – szerepeltetni 
szükséges. 

A 4–6. §-hoz

Az Apáthy-szikla természetvédelmi terület egy része 
átfed a Budai Tájvédelmi Körzettel, amely országos je-
lentőségű védett természeti területnek minősül. A helyi 
jelentőségű védett természeti terület határának módosí-
tása a kettős védettség megszüntetését és az országos vé-
dettség kizárólagosságának fenntartását célozza. 

A védettséggel érintett területnagyság és a térképi váz-
lat módosítása a helyi jelentőségű védett természeti terü-
let határainak változása miatt szükséges.

A 7–9. §-hoz

A Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület 
50126-os helyrajzi számú ingatlan természetbeni állapo-
tára tekintettel a védett rész lehatárolásának pontosítása 
vált szükségessé. 

A védettséggel érintett területnagyság és a térképi váz-
lat módosítása a helyi jelentőségű védett természeti terü-
let határainak változása miatt szükséges.

A 10. §-hoz

Az Újpesti homoktövis természetvédelmi terület ter-
mészetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növény- 
és állatfajok felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony 
hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásá-
hoz – aktualizálni szükséges. 

A 11. §-hoz

A Palotai-sziget természetvédelmi terület természet-
védelmi kezelési tervében a megőrzendő állatfajok fel-
sorolásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági és 
természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – kiegé-
szíteni szükséges. 

A 12. §-hoz

A Tvt. 24. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a vé-
detté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza a terü-
let természetvédelmi kezelési tervét. A Rendelet mellék-
lete a Felsőrákosi-rétek elnevezésű, új helyi jelentőségű 
védett természeti terület kezelési tervével egészül ki.

A 13. §-hoz

A Rupp-hegy természetvédelmi terület természetvé-
delmi kezelési tervében a megőrzendő állatfajok felsoro-
lásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági és termé-
szetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – kiegészíteni 
szükséges. 

A 14. §-hoz

Az Ördög-orom természetvédelmi terület természet-
védelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok 
felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági és 
természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – aktua-
lizálni szükséges. 

A 15. §-hoz

A Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület természet-
védelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok 
felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági és 
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természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – kiegé-
szíteni szükséges.

A 16. §-hoz

A Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület ter-
mészetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növény-
fajok felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony ható-
sági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához 
– pontosítani szükséges.

A 17. §-hoz

A Turjános természetvédelmi terület természetvédelmi 
kezelési tervében a megőrzendő állatfajok felsorolásszin-
tű szerepeltetését – a hatékony hatósági és természetvé-
delmi kezelési feladatok ellátásához – a természetvédel-
mi kezelési tervekben kiegészíteni szükséges.

A 18. §-hoz

A Naplás-tó természetvédelmi terület természetvédel-
mi kezelési tervében a megőrzendő növényfajok felsoro-
lásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági és termé-
szetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – aktualizálni 
szükséges.

A 19. §-hoz

A Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület termé-
szetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfa-
jok felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony hatósági 
és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához – ki-
egészíteni szükséges.

A 20. §-hoz

A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület termé-
szetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő növényfa-
jok felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony ható-
sági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásához 
– pontosítani, illetve aktualizálni szükséges.

A 21. §-hoz

A Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület 
természetvédelmi kezelési tervében a megőrzendő nö-
vényfajok felsorolásszintű szerepeltetését – a hatékony 
hatósági és természetvédelmi kezelési feladatok ellátásá-
hoz – szerepeltetni szükséges.

A 22. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
103/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fi zetendő térítési díjakról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, továbbá a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 7. § (1) bekezdésében, és a 4/A. § (2) be-
kezdésében, a 10. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) be-
kezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 
26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 37. § (1) be-
kezdés d) pontjában, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) 
bekezdésében, 45. §-ában, 47. § (5) bekezdésében, 48. § 
(4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 55. § (1) be-
kezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 55/C. § (1) be-
kezdés a) pontjában, és (2)–(4) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 23. § (2) és (4) bekezdés 4. pontjá-
ban és 53. §-ában, meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya 

1. §

(1) A rendelet hatálya 

a) a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazga-
tott Margitszigeten fekvő ingatlan címén lakóhely-
lyel rendelkező személyekre, valamint

b)  a Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti rászoruló szemé-
lyekre terjed ki, akiknek a Fővárosi Önkormányzat 
hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül, e ren-
delet alapján köteles étkezést, illetve szállást bizto-
sítani, ha ennek hiánya a rászorulóknak az életét, 
testi épségét veszélyezteti.

2. § 

2. Általános eljárási szabályok

(1) E rendeletet a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló törvénnyel (továbbiakban: Szt.), a pénz-

beli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes sza-
bályairól szóló kormányrendelettel (továbbiakban: Vhr.), 
az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolá-
sának szabályairól szóló kormányrendelettel, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló SzCsM ren-
delettel, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tások igénybevételéről szóló SzCsM rendelettel, továbbá 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai-
ról szóló kormányrendelettel együtt kell alkalmazni.

(2) Az ápolási díjról, az önkormányzati segélyről és a 
természetben nyújtott szociális ellátásról a Fővárosi Köz-
gyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző dönt.

(3) A Fővárosi Önkormányzat a személyes gondosko-
dás keretébe tartozó alapellátásokat – családsegítés kivé-
telével – a Budapest IV. kerület Baross u. 100. szám alatti 
Idősek Otthona, a családsegítést a Budapesti Módszer-
tani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest 
XIII., Dózsa György út 152.), a szakosított ellátásokat 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások 
formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló fővá-
rosi közgyűlési rendelet 1. mellékletében felsorolt intéz-
ményeken keresztül nyújtja. 

(4) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésé-
re a Szt. 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

3. §

(1) A megállapított ellátások folyósítása
a)  postai úton, vagy
b)  közüzemi szolgáltatóhoz történő folyósítással, 

vagy
c)  pénztári kifi zetéssel
történik.

(2) Az ellátások kifi zetésének módjáról az ellátást 
megállapító határozatban kell rendelkezni.

4. §

(1) A pénzbeli ellátásokra való jogosultság megálla-
pítása a kérelmező írásbeli kérelmére vagy hivatalból 
indul. A kérelmet a Budapest Főváros Főpolgármesteri 
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Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, 
Bárczy István utca 1–3.), ügyfélfogadási időben lehet be-
nyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 (2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa ké-
relmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre 
a tényre a fi gyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben 
a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak, az 
ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

5. §

(1) A pénzbeli ellátásokra való jogosultságot úgy kell 
megállapítani, hogy az elősegítse a kérelmező létfenntar-
tását. A szociálisan rászoruló személynek – e rendelet-
ben foglalt feltételek fennállása esetén – egy alkalommal 
csak egy jogcímen állapítható meg segély. Nem állapít-
ható meg önkormányzati segély rendszeres szociális se-
gélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy 
időskorúak járadékában részesülő kérelmező részére.

(2) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat 
igénylő személyek szociális körülményeinek megisme-
rése érdekében helyszíni szemle keretében történő kör-
nyezettanulmányt lehet készíteni.

(3) A felülvizsgálat tekintetében a Szt. és a Vhr. vonat-
kozó rendelkezései az irányadóak.

6. §

(1) A jogosultság megállapításához az ellátási formá-
tól függően, a Szt. és a Vhr. rendelkezései alapján az 
igénylő a kérelmében saját és a vele közös háztartásban 
élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles 
nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bi-
zonyítékokat, vagyoni helyzetét bemutató nyilatkozato-
kat és igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
köteles becsatolni. 

(2) A jövedelemigazolások típusai: 

a)  a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlag-
keresetéről szóló munkáltatói igazolás; 

b)  munkanélküli esetében az ellátást megállapító hatá-
rozat és a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
folyósított ellátást igazoló, a kérelmező nevére szó-
ló szelvény, ennek hiányában a munkaügyi kiren-
deltség által kiállított igazolás; 

c)  a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátá-
sok esetében a folyósító szerv igazolása és a kére-
lem benyújtását megelőző hónapban kifizetett el-
látást igazoló, a kérelmező nevére szóló szelvény, 

ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivo-
nat; 

d)  vállalkozó esetében az illetékes NAV Igazgatóság 
igazolása a kérelem benyújtását megelőző gazdasá-
gi év személyi jövedelemadó alapjáról; 

e)  egyéb esetekben a kérelmező büntetőjogi felelős-
sége mellett tett nyilatkozata a 4., 5. melléklet be-
nyújtásával. 

(3) A tanköteles gyermek tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonya iskolalátogatási igazolással igazolható. 

(4) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egye-
dül neveli, a gyermek elhelyezéséről rendelkező jogerős 
bírósági határozat, ennek hiányában az erre irányuló bí-
rósági eljárás megindításáról szóló okirat, vagy a képzelt 
apa bejegyzéséről szóló gyámhivatali határozat, továbbá 
egyéb dokumentum szolgálhat. 

(5) Annak igazolására, hogy a gyermekét egyedül ne-
velő szülő gyermektartásdíjban részesül, a gyermektar-
tásdíj megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat 
vagy a tartásdíjfi zetésről szóló egyéb dokumentum szol-
gálhat. 

(6) Amennyiben a támogatás megállapításához va-
gyonnyilatkozat-tétel szükséges, az igénylőnek és család-
tagjainak nyilatkozniuk kell a Szt. 4. § (1) bekezdésének 
b) pontjában foglaltak szerinti vagyonukról, valamint ar-
ról, hogy rendelkeznek-e tartási, életjáradéki vagy örök-
lési szerződéssel. 

(7) Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem-
hez csatolni szükséges az adósságcsökkentési támoga-
tásra való jogosultságról szóló nyilatkozatot, hivatalos 
igazolást a lakás nagyságáról, valamint a lakás kezelőjé-
vel, a közüzemi szolgáltatókkal, pénzintézettel szemben 
fennálló tartozásokról szóló igazolásokat. 

(8) E rendeletben megjelölt esetekben csatolni kell a 
munkaügyi központ kirendeltsége, a rehabilitációs ha-
tóság vagy a Budapesti Módszertani Szociális Központ 
és Intézményei által kiállított igazolást az együttműkö-
désről.

(9) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást, illet-
ve annak másolatát csatolni, ismételten nyilatkozatot ten-
ni a tárgyévi kérelméhez, ha e rendelet előírásainak meg-
felelően a tárgyévben már benyújtott kérelméhez csatolta 
a tárgyévre vonatkozó iratokat.

(10) Az egyéb különös eljárási szabályok jelen rende-
letnek az egyes ellátási formákra vonatkozó rendelkezé-
sei körében kerülnek meghatározásra.
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7. §

3. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások 
összegét a Szt. 17. §-a alapján, az ott meghatározottak 
szerint vissza kell fi zettetni, melyről a  Fővárosi Közgyű-
léstől átruházott hatáskörben eljárva a főjegyző határo-
zatban rendelkezik.

II. Fejezet

 Rendszeres pénzbeli ellátások

4. Aktív korúak ellátása

8. §

(1) A Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján és a Szt. 
37. § (1) a)–c) pontjaiban felsoroltakon kívül rendszeres 
szociális segélyben részesülhet az a személy is, aki

a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szen-
vedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabi-
litációs hatóság komplex minősítése alapján nem 
haladja meg a 60%-os mértéket; vagy

b)  a jogosultság kezdő napján várandós, és orvosi iga-
zolással igazoltan a terhesség 16. hetét betöltötte; 
vagy

c)  a jogosultság kezdő napján orvosi igazolással iga-
zoltan veszélyeztetett várandósnak minősül.

(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultság meg-
állapításának feltétele, hogy a kérelmező az általa életvi-
telszerűen lakott lakást tisztán tartsa, a rendeltetésszerű 
használhatóságot, a higiénikus állapotot biztosítsa.

(3) A (2) bekezdésben megállapított feltételek teljesí-
tésére a kérelmezőt határidő tűzésével és az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – szükséges eset-
ben – fel kell szólítani.

(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő sze-
mély – kivéve a Szt. 37. § (1) bekezdésének a)–c) pont-
ja által meghatározott egészségkárosodott személyt – a 
rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 
és időtartama alatt köteles együttműködni a Budapes-
ti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (to-
vábbiakban: BMSZKI). 

(5) A BMSZKI az együttműködésre kötelezett sze-
mély részére az alábbi beilleszkedést segítő programo-
kat működteti: 

a) munkaerőpiacra történő visszatérést segítő,

b)  megváltozott helyzethez való alkalmazkodást segí-
tő,

c) tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a 
hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdését 
segítő.

(6) Az együttműködésre kötelezett személy az együtt-
működés keretében 

a)  a rendszeres szociális segélyt megállapító határo-
zat kézhezvételét követő 15 napon belül megkeresi 
a BMSZKI-t a nyilvántartásba vétele céljából, és

b)  a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon be-
lül írásban megállapodást köt a BMSZKI-val a be-
illeszkedést segítő programról, és

c)  teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglal-
takat. 

(7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének 
minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesü-
lő személy 

a)  az előírt kötelezettségeinek határidőben nem tesz 
eleget, és a mulasztást követő 8 napon belül a mu-
lasztást hitelt érdemlő igazolás benyújtásával nem 
igazolja; vagy

b)  az együttműködési megállapodásban foglalt prog-
ramokon nem vesz részt, és távolmaradását előre 
nem jelzi, vagy a távolmaradást követő 8 napon be-
lül a távolmaradást hitelt érdemlő igazolás benyúj-
tásával nem igazolja; vagy

c)  a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül 
a nyilvántartásba vétel céljából nem keresi meg a 
BMSZKI-t; vagy

d)  a nyilvántartásba vételétől számított 60 napon belül 
a beilleszkedést segítő programról nem köt írásban 
megállapodást a BMSZKI-val; vagy

e)  a rendszeres szociális segély felülvizsgálatában 
nem működik együtt. 

(8) Az aktív korúak ellátását készpénzben kell kifi -
zetni. 

5. Lakásfenntartási támogatás

9. §

(1) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
megállapításának feltétele, hogy a kérelmező az általa 
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életvitelszerűen lakott lakást tisztán tartsa, a rendeltetés-
szerű használhatóságot, a higiénikus állapotot biztosítsa.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított feltételek telje-
sítésére a kérelmezőt határidő tűzésével és az elvégzendő 
tevékenységek konkrét megjelölésével – szükséges eset-
ben – fel kell szólítani.

6. Ápolási díj

10. §

(1) Ápolási díj állapítható meg a Szt. 43/B. §-ban 
meghatározott személy részére, ha a családban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

(2) Az ápolási díj mértéke a tárgyévi költségvetési tör-
vényben meghatározott alapösszeg 80%-a.

(3) Az ápolási, gondozási kötelezettség teljesítését a 
házi segítségnyújtást végző Fővárosi Önkormányzat Bu-
dapest IV. kerület, Baross utca 100. szám alatti Idősek 
Otthonának vezetője rendszeresen ellenőrzi.

(4) Az alább felsorolt esetek legalább egyikének tel-
jesülése esetén, az ápolást, gondozást végző személy az 
ápolási vagy gondozási kötelezettségét nem teljesíti. Ha 
az ápolt személy

a)  lakása, lakókörnyezete nem tiszta; vagy

b)  lakásában nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva; 
vagy

c)  nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva; vagy

d)  kezelőorvosát az ápolt személy egészségi állapotá-
nak változásáról nem tájékoztatja; vagy

e)  felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, 
vagy akadályoztatása esetén erről nem gondosko-
dik; vagy

f)  ápolásához szükséges feltételeket nem biztosítja, 
gyógyszereiről, a szükséges ápolási eszközökről 
nem gondoskodik. 

III. Fejezet

 Önkormányzati segélyek

11. §

(1) Az e rendelet alapján kifi zetett önkormányzati se-
gély felhasználását helyszíni szemle, nyilatkozatkérés, a 
szociális munkás igazolása, nyugta, számla vagy bizony-
lat alapján kell ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél hi-
telt érdemlően nem tudja igazolni a segély felhasználását 
3 hónapra kizárható az önkormányzati segélyezésből. A 
kizárásról a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskör-
ben eljárva a főjegyző dönt.

(2) A felhasználást igazoló dokumentumot az önkor-
mányzati segély kifi zetését követő 8 napon belül meg 
kell küldeni, legkésőbb az újabb segély igénylésekor kell 
bemutatni.

7. Rászorulók önkormányzati segélye

12. §

(1) Azon személy részére, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő 
esetén 160%-át és aki

a)  önmaga létfenntartásáról nem tud gondoskodni, 
mert nincs jövedelme, vagy

b)  betegség, elemi kár okozta nem várt többletkiadás 
miatt, vagy

c)  válsághelyzetben lévő várandós anyaként gyerme-
ke megtartásához, vagy a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, vagy

d)  gyermeke iskoláztatásához, a nevelésbe vett gyer-
mek családjával való kapcsolattartásához, a gyer-
mek családba való visszakerülésének elősegítésé-
hez kapcsolódó kiadások miatt, vagy

e)  életkörülményeit javító, azonban a szociális ellátó 
rendszer más forrásaiból nem biztosítható szükség-
lete kielégítése miatt

anyagi segítségre szorul, egyszeri önkormányzati se-
gély állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rászorultságot orvos, szo-
ciális munkás, vagy családsegítő szolgálat munkatársa 
által kiállított, 8 napnál nem régebbi igazolással kell alá-
támasztani. 
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(3) A rászorulók önkormányzati segélyének összege 
10 000 forint, amelyet egy naptári évben legfeljebb négy 
alkalommal lehet megállapítani. 

(4) A kérelmező részére kifi zetett segélyt arra a cél-
ra kell felhasználni, amelyre tekintettel a segélyt megál-
lapították.

8. Temetési segély

13. §

(1) Azon személy részére, aki a meghalt közeli hoz-
zátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temeté-
si költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását 
veszélyezteti, önkormányzati segély állapítható meg.

(2) A temetési segély megállapítása iránti kérelem-
hez csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező ne-
vére kiállított számla eredeti példányát, és be kell mutat-
ni a halotti anyakönyvi kivonatot. A megállapított segély 
összegét vagy a kérelem elutasításának tényét – az arról 
szóló határozat számával együtt – a temetési számlára rá 
kell vezetni és a kérelmezőnek vissza kell adni.

(3) Egy haláleset kapcsán kizárólag egy fő részére ál-
lapítható meg temetési segély. 

(4) A temetési segély összege a fővárosban legolcsóbb 
temetés költségének 20%-a.

(5) A fővárosban legolcsóbb temetés költségét a Buda-
pesti Temetkezési Intézet Zrt. által minden tárgyév január 
hónapjában közölt adatok alapján kell megállapítani.

9. Dunai árhullám miatti önkormányzati segély

14. §

(1) A főjegyző önkormányzati segélyt állapíthat meg a 
Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terü-
letét érintő dunai árhullám okozta károk enyhítésére azon 
károsult családok részére, akik otthonukból az árvíz mi-
att kiköltözésre kényszerültek, továbbá az árvízzel súj-
tott területen lakásként bejegyzett ingatlanban életvitel-
szerűen tartózkodtak.

(2) A segély összege családonként 50 000 Ft.

IV. Fejezet

 Természetben nyújtott szociális ellátások

10. Köztemetés

15. §

(1) Az eltemettetésre köteles személy – kérelemre – a 
Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott meg-
térítési kötelezettség alól 

a)  teljes egészében mentesül, ha családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100%-át, 

b)  fele részben mentesül, ha családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a köz-
temetés időpontjától számított 6 hónapon belül kell be-
nyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

11. Méltányossági közgyógyellátás

16. §

(1) Méltányos közgyógyellátásra jogosult az a 18. élet-
évét betöltött szociálisan rászorult személy, akinek a havi 
rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének legalább 20%-a, és

a)  a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-át,

b)  egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át.

12. Adósságkezelési szolgáltatás

17. §

(1) Adósságcsökkentési támogatást igényelni a Vhr. 
51. §-a alapján, jelen rendelet 3. mellékletét képező 
nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét 
képező csatolandó dokumentumokkal lehet. A kérelmet 
évente több alkalommal lehet benyújtani.

(2) A szolgáltatást igénylő kérelmét a családsegítő út-
ján terjeszti elő, amihez mellékelni kell a vele kötött, 
az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére irányuló 
együttműködési megállapodást, valamint a kérelmező-
nek a hátralék megfi zetési módra irányuló nyilatkozatát, 
amelyek alapján:
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a)  a családsegítő szervezésében adósságkezelési ta-
nácsadásban,

b)  adósságcsökkentési támogatásban és

c) lakásfenntartási támogatásban 

részesülhet.

(3) A családsegítő tanácsadás keretében ellátandó fel-
adatait a Vhr. 53. § (3) bekezdése határozza meg.

18. §

(1) Adósságcsökkentési támogatásban részesülhet je-
len rendelet alapján az a személy vagy család,

a)  akinek  a háztartásában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150%-át, vagy egye-
dül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, 

b) akinek az adóssága a Szt. 55. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontjában meghatározott feltételeknek meg-
felel, és nem éri el az 500 000 forintot, vagy a köz-
üzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsol-
ták, és

c)  aki részt vesz a családsegítő adósságkezelési ta-
nácsadásában, továbbá vállalja a bevont adósság és 
a megállapított adósságcsökkentési támogatás kü-
lönbözetének megfizetését, és

d)  aki az elismert lakásnagyságnál nem nagyobb la-
kásban lakik.

(2) Az elismert lakásnagyság komfortfokozattól füg-
getlenül:

a)  ha a háztartásban egy személy lakik, 50 m2, 

b)  ha a háztartásban két személy lakik, 60 m2, 

c)  ha a háztartásban három személy lakik, 70 m2, 

d)  három személy felett, a c) pontban megjelölt lakás-
nagyság és minden további személy után 5 m2. 

(3) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósság-
típusok esetén kezelhető összeg felső határa:

a)  vezetékes gázdíjtartozás esetén százezer forint,

b)  áramdíjtartozás esetén százötvenezer forint,

c)  távhő-szolgáltatási díjtartozás esetén százötvenezer 
forint,

d)  víz- és csatornahasználati díjtartozás esetén hat-
vanezer forint,

e)  szemétszállítási díjtartozás esetén ötvenezer forint,

f)  központi fűtési díjtartozás esetén százhúszezer fo-
rint,

g)  közösköltség-hátralék esetén százezer forint,

h)  lakbérhátralék esetén kettőszázezer forint,

i)  hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből 
fennálló hátralék esetén pedig százezer forint.

(4) A (3) bekezdésben foglalt összeghatárt meghaladó 
tartozás kezelésére abban az esetben nyílik lehetőség, ha 
valamennyi adósság együttes összege nem haladja meg 
az ötszázezer forintot. 

19. §

(1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem el-
bírálása során a kérelmezők lakhatási körülményeit vizs-
gálni kell, és környezettanulmányban kell rögzíteni. 

(2) Az adósságcsökkentési támogatásban részesü-
lő személy a családsegítővel együttműködni köteles. Az 
együttműködési kötelezettség keretében köteles különö-
sen a személyi és jövedelmi viszonyaiban beállott va-
lamennyi változást bejelenteni, továbbá a családsegítő 
adósságkezelési tanácsadójával minimum havonta egy-
szer a személyes kapcsolatot tartani. Az együttműkö-
dés hiánya miatt az adósságcsökkentési támogatás akkor 
szüntethető meg, ha a kérelmező a hiányok pótlására, va-
lamint az együttműködés zavartalan helyreállítására vo-
natkozó felhívás ellenére sem tesz eleget a kötelezettsé-
geinek.

20. § 

(1) Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkö-
vetelés jogosultjának banki átutalás útján kell folyósí-
tani.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás folyósításának 
feltétele az ügyfél által a tartozás kiegyenlítésére vál-
lalt önrész egyösszegű vagy első részletének befi zetésé-
ről szóló igazolás bemutatása. A támogatás átutalására 
minden hónapban csak az önrész befi zetésének igazolá-
sát követően kerül sor.
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(3) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékét a Buda-
pest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által készített 
értékbecslés alapján kell megállapítani. 

21. §

Az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakás-
fenntartási támogatást a főjegyző állapítja meg. Ameny-
nyiben a háztartásban a Szt. 38. § (2) bekezdése alapján 
számított egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
meghaladja a lakásfenntartási támogatás jogosultsági jö-
vedelemhatárát, a lakásfenntartási támogatás összege 
havi 2 500 Ft.

V. Fejezet

 Személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások

22. §

 (1) A Fővárosi Önkormányzat a személyes gondosko-
dást szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás kere-
tében biztosítja.

 (2) A szociális alapszolgáltatások formái a követke-
zők:

a)  étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c)  családsegítés.

(3) A szakosított ellátások formái a következők:

a)  időskorúak átmeneti gondozóháza,

b)  idősek otthona.

13. Az ellátás igénybevételének módja

23. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-
szolgáltatások igénybevétele önkéntes,  az ellátást igény-
lő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli ké-
relmére, indítványára történik. 

(2) A szociális alapszolgáltatás iránti írásbeli kérel-
met – a családsegítés kivételével – az ellátást igény-
lő, illetve törvényes képviselője a Fővárosi Önkormány-
zat Budapest IV. kerület, Baross u. 100. sz. alatti Idősek 
Otthona (továbbiakban: Intézmény) vezetőjénél kell be-
nyújtania a személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látások igénybevételéről szóló SzCsM rendelet 3. § (1)–
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kérelem 
előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondos-

kodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 
SzCsM rendelet 1. melléklet:

a) I. része szerinti orvosi igazolást, vagy a fekvőbe-
teg gyógyintézeti ellátása ideje alatt, illetve annak 
megszűnését követő 30 napon belül történő igény-
lésnél a kórházi zárójelentést,

b)  II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, a jövedel-
met igazoló bizonylatok egyidejű csatolásával,

c)  nyilatkozatot – a családsegítés kivételével – arra 
vonatkozóan, hogy igénybe vesz-e más szolgál-
tatónál valamilyen alapszolgáltatást,

d)  étkeztetés igénybevétele esetén e rendelet 24. § 
(2) bekezdése alapján a szociális rászorultságot bi-
zonyító igazolásokat. 

(3) A kérelemről az Intézmény vezetője dönt és írás-
ban értesíti a kérelmezőt.  Amennyiben kérelmező az in-
tézményvezető döntését vitatja, a döntés kézhezvételé-
től számított 8 napon belül a főjegyzőhöz fordulhat, aki 
határozattal dönt az ellátás igénybevételére irányuló ké-
relemről.

(4) A családsegítés a BMSZKI által vehető igénybe. 
A családsegítés jövedelmi viszonyoktól függetlenül igé-
nyelhető.

(5) A szakosított ellátás igénylése esetén az ellátást a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások 
formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló fővá-
rosi közgyűlési rendeletben meghatározottak szerint kell 
kezdeményezni. 

14. Étkeztetés

24. §

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászo-
rultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről 
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve ellátottja-
ik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani.

(2) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorult 

a)  az a 62. év alatti személy, aki

aa) rokkantsági ellátásban, fogyatékossági tá-
mogatásban,

ab) aktív korúak ellátásában 
részesül és egészségi állapota miatt önmaga ellá-
tásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni 
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és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gon-
doskodna,

b)  az a 62. év feletti személy, aki egészségi állapota 
miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem 
tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki 
ellátásáról gondoskodna. 

(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinte-
ni azt a személyt, aki

a)  mozgásában korlátozott,

b)  tartós betegségben szenved,

c)  fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gon-
doskodni képtelen,

d)  pszichiátriai beteg.

(4) Budapest Főváros Önkormányzata az étkeztetést 
az Intézményben, vagy – szükséges esetben – az ételnek 
a rászorultak otthonába szállításával biztosítja. 

15. Házi segítségnyújtás

25. §

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biz-
tosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szüksé-
ges ellátást.

(2) Házi segítségnyújtás keretében a Szt. 63. § (2) be-
kezdése szerinti feladatok ellátását kell biztosítani.

(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőző-
en vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási 
szükséglet vizsgálatára a Szt. 63. § (4)–(7) bekezdésében 
foglaltak az irányadók.

16. Családsegítés

26. §

(1)  A családsegítés a szociális vagy mentálhigiéniás 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszünteté-
se, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatás. 

(2) A családsegítés keretében biztosítani kell a Szt. 64. 
§ (4) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat. 

(3) A családsegítés igénybevétele térítésmentes.

17. Térítési díjak

27. §

(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevé-
teléért térítési díjat kell fi zetni.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
alapszolgáltatások térítési díját (a továbbiakban: intéz-
ményi térítési díj) Budapest Főváros Közgyűlése éven-
te állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal 
az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatá-
si önköltség korrigálható. A szociális alapszolgáltatások 
intézményi térítési díjának összegét az 1. melléklet tar-
talmazza.

(3) A szociális alapszolgáltatások keretében biztosí-
tott szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításá-
nál a Szt. 116. § és a 117. § (1) bekezdésében foglaltak 
az irányadók. 

(4) Az ellátást igénybe vevő által fi zetendő térítési dí-
jat (továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményve-
zető állapítja meg, és döntéséről írásban értesíti a térítési 
díj fi zetésére kötelezettet. 

(5) A személyi térítési díjat minden hónap 10. napjáig 
kell megfi zetni az intézmény részére. 

(6) Ha a kötelezett az e rendelet 1. melléklet fi gye-
lembevételével megállapított személyi térítési díj össze-
gét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedését kéri – 
a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül – a főjegyzőhöz fordulhat. A ké-
relemről a főjegyző – Fővárosi Közgyűléstől átruházott 
hatáskörben – határozattal dönt.

(7)A főjegyző – Fővárosi Közgyűléstől átruházott ha-
táskörben – ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 
aki jövedelemmel nem rendelkezik.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

28. §

(1) Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat a rendelet hatályba lé-
pését követően benyújtott új kérelmekre kell alkalmazni.

(3)  A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: SZMSZ) 65. § (1) bekezdés h) pont-
ja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

„h) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre 
átruházott hatáskörök jegyzéke, (8. melléklet)”

(4) A SZMSZ 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke) címe helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„8. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Sza-
bályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre 
átruházott hatáskörök jegyzéke”

(5) A SZMSZ 8. melléklet a következő 22. ponttal 
egészül ki:

„22. Dönt az ápolási díjról, az önkormányzati se-
gélyről, a természetben nyújtott szociális ellátásról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgálta-
tások térítési díjait vitató jogorvoslati kérelmekről, to-
vábbá ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki 
jövedelemmel nem rendelkezik. Ellenőrzi a kifi zetett ön-
kormányzati segély felhasználását, dönt a jogosulatla-
nul és rosszhiszeműen felvett önkormányzati segély visz-
szafi zettetéséről és az önkormányzati segélyezésből való 
kizárásról.

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 2. § (2), 7. §, 
11. § (1), 27. § (6), (7)”

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladatrendszere a fővá-
ros közigazgatási területével összefüggő egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény, 
valamint a főváros közigazgatási területével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 255/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését követően je-
lentősen átalakult, kiegészült. Az eddigi főként terüle-
ti önkormányzati feladatok kibővültek, mivel a Fővárosi 
Önkormányzat az általa közvetlenül igazgatott terület – 
azaz a Margitsziget – tekintetében, mint települési ön-
kormányzat „újszerű” feladatok ellátására lett kötelezve 
a szakigazgatási jogszabályok által.

A települési önkormányzat képviselő-testülete köteles 
rendeletben szabályozni a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiak-
ban: Szt.) 32. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tar-

tozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifi zetésének, 
folyósításának, és ellenőrzésének szabályait, valamint az 
Szt. 92. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodás formáit, az igénybe-
vétel módját, a fi zetendő térítési díjak mértékét. A ren-
delet megalkotásával a Fővárosi Önkormányzat a Szt. 
132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás által előírt 
kötelezettségének tesz eleget.

A Fővárosi Önkormányzat a szociális ellátások ré-
vén, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzdőkön kíván segíteni, különösen 
azokon, akik maguk is megtesznek minden tőlük elvár-
hatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a rendelet személyi hatályát, azon sze-
mélyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat által nyúj-
tott szociális ellátásokban részesülhetnek. 

 2. §

Rendelkezik az önkormányzati szociális juttatások 
igénylésének és megállapításának általános szabályairól.

3. §

Rendelkezik a megállapított pénzbeli szociális ellátá-
sok kifi zetésének módjáról.

4. §

Szabályozza a pénzbeli szociális ellátások iránti kére-
lem benyújtásának módját (formanyomtatványon) és he-
lyét.

5. §

A többszörös juttatás elkerülése érdekében tiltja a 
pénzbeli ellátás megállapítását egyes rendszeres ellátás-
ban részesülők számára. 

Lehetővé teszi, hogy az eljáró szerv az e rendeletben 
szabályozott támogatásokat igénylő személyek szociális 
körülményeinek megismerése érdekében helyszíni szem-
le keretében történő környezettanulmányt készítsen.

6. §

Részletezi a jogosultság megállapításához a személy-
azonosítás módját, a kérelmező által benyújtandó szük-
séges igazolásokat, ellátási formától függően előírja a 
kérelmező részére jövedelem/vagyonnyilatkozat tételét, 
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meghatározza az együttműködési kötelezettség teljesíté-
sére kijelölt szerveket.

7. §

Rendelkezik a rosszhiszeműen és jogosulatlanul fel-
vett pénzbeli ellátások visszafi zetéséről.

8. §

Ezen § a Szt.-ben meghatározott eseteken kívül meg-
határozza azon további személyek körét, akik rendsze-
res szociális segélyre jogosultak, valamint kötelezően 
előírja ehhez a BMSZKI-val történő együttműködést. 
Az együttműködésnek, az együttműködés megszegésé-
nek jogkövetkezményei, valamint a beilleszkedést segítő 
programok szabályai is itt találhatóak.

9. §

A Szt.-ben található normatív lakásfenntartási támo-
gatás egyéb feltételeként előírja a jogosult lakókörnyeze-
tének rendezettségének kritériumait, szabályait.

10. §

A méltányossági jogcímen járó ápolási díj jogosultsá-
gi feltételeiről rendelkezik.

A Szt. felhatalmazása alapján kijelölésre került az ápo-
lási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését végző intéz-
mény, ami a házi segítségnyújtást végző Fővárosi Ön-
kormányzat Budapest IV. kerület Baross utca 100. szám 
alatti Idősek Otthona.

11. §

A Szt.-ben nevesített önkormányzati segély jogcím 
alapján kifi zetett segélyek ellenőrzésének szabályait tar-
talmazza. 

12–14. §

Az itt megállapított juttatásokat összefoglaló néven 
önkormányzati segélyeknek nevezzük, melyeknek jo-
gosultsági feltételeit, a segélyek összegeit szabályozzák 
ezek a paragrafusok.

A rászorulók önkormányzati segélye krízishelyzetben 
lévő margitszigeti lakosok részére nyújtható egyszeri tá-
mogatás.

A temetési segélyt az a közeli hozzátartozó eltemet-
tetéséről gondoskodó személy kérelmezheti, aki a 13. 
§-ban foglaltaknak is megfelel.

A dunai árhullám okozta károk enyhítésére szolgá-
ló önkormányzati segély, melyet a margitszigeti területet 
érintően jogosultak igényelni.

15. §

A rendelet a köztemetés költségének megfi zetésénél 
lehetőséget ad a méltányosság gyakorlására, így a teme-
tésre köteles személy kérelmére, családja jövedelmi és 
vagyoni helyzetének fi gyelembevételével részletfi zetés, 
az összeg csökkentése vagy elengedése engedélyezhe-
tő, tekintettel arra, hogy még a köztemetés költségének 
megfi zetése is sok esetben komoly anyagi problémát je-
lent a temetésre köteles személyeknek.

16. §

Ezen paragrafus szabályozza, hogy a Szt.-ben foglal-
takon túl kinek lehet megállapítani a közgyógyellátást 
méltányossági alapon. 

17–21. §

Ezen paragrafusokban kerültek meghatározásra azok 
a jogosultsági feltételek, amiknek együttes megléte ese-
tén adósságkezelési szolgáltatásra jogosult a kérelmező. 
Előírásra került a kérelmező lakhatási körülményeinek 
vizsgálata, valamint a BMSZKI-val történő együttműkö-
dési kötelezettség. Rögzítésre került a folyósítás módja, 
és annak feltételei. A 21. § rendelkezik az adósságkeze-
lési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 
elbírálásáról és a jogosultsági jövedelemhatárt meghala-
dó jövedelem esetén a támogatás mértékéről.

22. §

Rögzítésre kerültek a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatások formái.

23. §

Részletezi a szociális szolgáltatások igénybevételének 
módját, az írásbeli kérelem kötelező tartalmi elemeit, vala-
mint a döntésre jogosult személyére vonatkozó adatokat.

24. §

Rendelkezik az étkeztetés szempontjából rászorultnak 
tekintendő személyek köréről, az ellátás módjáról.

25. §

Leírja a házi segítségnyújtás körében nyújtott szolgál-
tatások feltételeit.
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26. §

Részletezi a díjmentesen nyújtott családsegítés szol-
gáltatás igénybevételének feltételeit.

27. §

Meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó alap-
szolgáltatások után fi zetendő térítési díj összegét, a fi ze-
tés módját, csökkentésének, vagy elengedésének lehető-
ségeit.

28. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének időpont-
ját, és rendelkezik a SZMSZ szükséges módosításáról.

1. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat által ellátott szociális alapfeladatok intézményi és személyi térítési díjak mértéke

1. Étkeztetés

1.1. Étkeztetés helyben vagy elvitelre

A B C D

Jövedelemhatárok%-ban 
(a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva) Jövedelemhatárok Ft-ban

Intézményi 
térítési díj 
Ft/nap/fő

Személyi térítési 
díj Ft/nap/fő

1. 0% 0 Ft 505 Ft 0 Ft

2. 50% 1 Ft–14 250 Ft 505 Ft 70 Ft

3. 100% 14 251 Ft–28 500 Ft 505 Ft 140 Ft

4. 150% 28 501 Ft–42 750 Ft 505 Ft 210 Ft

5. 200% 42 751 Ft–57 000 Ft 505 Ft 280 Ft

6. 250% 57 001 Ft–71 250 Ft 505 Ft 350 Ft

7. 250% felett 71 251 Ft felett 505 Ft 505 Ft

1. 2. Étkezés házhozszállítással

A B C D

Jövedelemhatárok%-ban (a legkisebb 
öregségi nyugdíjhoz viszonyítva) Jövedelemhatárok Ft-ban

Intézményi 
térítési díj 
Ft/nap/fő

Személyi térítési 
díj Ft/nap/fő

1. 0% 0 Ft 655 Ft 0 Ft

2. 50% 1 Ft–14 250 Ft 655 Ft 200 Ft

3. 100% 14 251 Ft–28 500 Ft 655 Ft 270 Ft

4. 150% 28 501 Ft–42 750 Ft 655 Ft 340 Ft

5. 200% 42 751 Ft–57 000 Ft 655 Ft 410 Ft

6. 250% 57 001 Ft–71 250 Ft 655 Ft 480 Ft

7. 250% felett 71 251 Ft felett 655 Ft 655 Ft

2. Házi segítségnyújtás
A B C D

Jövedelemhatárok%-ban (a legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva) Jövedelemhatárok Ft-ban Intézményi térítési 

díj Ft/óra/fő
Személyi térítési 

díj Ft/óra/fő

1. 0% 0 Ft  1 065 Ft 0 Ft

2. 100% 14 251 Ft – 28 500 Ft  1 065 Ft 100 Ft

3. 150% 28 501 Ft – 42 750 Ft  1 065 Ft 200 Ft

4. 200% 42 751 Ft – 57 000 Ft  1 065 Ft 300 Ft

5. 250% 57 001 Ft – 71 250 Ft  1 065 Ft 400 Ft

6. 300% 71 251 Ft – 85 500 Ft  1 065 Ft 500 Ft

7. 300% felett 85 501 Ft felett  1 065 Ft 530 Ft
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2. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Kérelem önkormányzati segély megállapításához

Név: ................................................................................................ Születési dátum:........................................................

Születési név:................................................................................... TAJ: .........................................................................

Anyja neve: ....................................................................................

Kérelmezővel egy háztartásban élők neve: .......................................................................................................................

Bejelentett lakóhelye: ................................................................................................ Irányítószám .................................

Bejelentett tartózkodási helye: .................................................................................. Irányítószám .................................

Tényleges tartózkodási helye: ................................................................................... Irányítószám .................................

A kérelem indoka: .............................................................................................................................................................

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

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

Jövedelemnyilatkozat (az itt feltüntetett jövedelemről szóló igazolást be kell csatolni!):

A jövedelem típusa
Kérelmező Házastárs, 

élettárs Gyermekek

havi jövedelme (forint)

Közfoglalkoztatásból, munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó bevétel:

Társas és egyéni vállalkozásból,  szellemi vagy 
más önálló tevékenységből származó bevétel:

Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
(gyes, gyed, családi pótlék, stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
ellátások:

Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:

Egyéb/alkalmi  jövedelem:

Összes jövedelem:

Budapest, ………………………………………….

………………………………………….                ………………………………………….
  élettárs                  kérelmező
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3. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

(Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

1./ KÉRELMEZŐ ADATAI

Név: 

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 

Születési helye: ______________________Anyja neve:_______________________

Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap

Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 

Lakóhely: ___________________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em.______ajtó

Tartózkodási hely: ___________________________________helység

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó

Telefonszám: ____________________

2./* A LAKÁSBAN TARTÓZKODÁS JOGCÍME: 

tulajdonos – haszonélvező – főbérlő – albérlő – családtag – szívességi lakáshasználó – jogcím nélküli lakáshasználó

3./ KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI

Név (születési név is) Családi állapota
Rokoni kapcsolat

Születési idő
TAJ szám Anyja neve

a. …..........év……....……hó…......nap
…..........…..-….........……-…......…

b. …..........év……....……hó…......nap
…..........…..-….........……-…......…

c. …..........év……....……hó…......nap
…..........…..-….........……-…......…

Közös háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
közössége.

Lakás nagysága_____________m2

4./ FENNÁLLÓ TARTOZÁS TÍPUSAI

(Kérjük azokat a tartozás típusokat megjelölni, amelyekre az adósságcsökkentési támogatást kéri.)

* Megfelelő rész aláhúzandó.
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Adósság összege

Adósságtípusok Adósság összege

gázdíj

áramdíj

víz- és csatornahasználati díj

távhő-szolgáltatási díj

szemétszállítási díj

központi fűtés díj

közös költség hátralék

lakbér

lakáscélú hitel

5./ JÖVEDELEMNYILATKOZATOK

Jövedelem típusai Kérelmező jövedelme
Háztartás tagjainak jövedelme

a b c d e f g h

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszony-
ból származó; ebből: közfoglalkoztatásból származó

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

Egyéb jövedelmek

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi jövedelem a háztartásban: …………………………..Ft/hó.

6./ NYILATKOZATOK

Kérelmező:

I. Alulírott, (név:)___________________________(anyja neve:)______________________

(születési hely, idő), ________________________(lakcím:)__________________________

vállalom
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a) az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének (az önrésznek)

 egy összegben

 havi részletekben*

történő megfi zetését, valamint

b) az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt nyújtott adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

II. Nyilatkozom, hogy amennyiben részemre előfi zetős szolgáltatásmérő készüléket biztosít a szolgáltató, azt legalább 
egyéves időtartamban rendeltetésszerűen használni fogom.

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek* 

b) ________________________________(név)-tól/től, mint tartásra köteles személytől

________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó

________________________________ nevű gyermekem után ________________ Ft/hó

tartásdíjban részesülök tartásdíjban nem részesülök*. 

Kérelmezővel közös háztartásban lakó:

életvitelszerűen a lakóhelyemen tartózkodási helyemen élek*

Közös nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a tá-
mogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal 
megemelt összegben visszaköveteli.

Budapest, 20___ év_________________hó _____nap

______________________________

          kérelmező aláírása

A háztartásban lakó nagykorú(ak) aláírása(i):

________________________________                _________________________________

   aláírás                 aláírás

________________________________                _________________________________

   aláírás                 aláírás

* Megfelelő rész aláhúzandó.
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4. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

KÉRELMEZŐI NYILATKOZAT1

Név: _________________________________________________________________________________________

Születési hely, idő:______________________________________________________________________________

Lakóhely: _____________________________________________________________________________________

Tartózkodási hely:_______________________________________________________________________________

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy2

A/ jövedelemmel nem rendelkezem

B/ tanulmányokat folytatok az alábbi intézményben (igazolás mellékelve)

______________________________________________________________________________________________ 

C/ _____________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől

_____________________________nevű gyermekem után____________________ Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után____________________Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után____________________Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után___________________ Ft/hó

tartásdíjban részesülök

nem részesülök2, 

oka:__________________________________________________________________

D/ életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek

E/ GYES-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)

Budapest, 20___________________

_______________________________________

          Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:________________________________________________________

 Születési hely, idő:_________________________________________

 Lakcím: _________________________________________________

 Aláírás:__________________________________________________

1 A nyilatkozat csak 2 tanú aláírásával érvényes
2 Megfelelő válasz aláhúzandó!
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2. Név:________________________________________________________

 Születési hely, idő:_________________________________________

 Lakcím: _________________________________________________

 Aláírás:__________________________________________________

5. melléklet a 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

HÁZTARTÁSBAN LAKÓ NYILATKOZATA3

Név: ___________________________________________________

Születési hely, idő:_________________________________________

Lakóhely: _______________________________________________

Tartózkodási hely:________________________________________

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy4

A/ jövedelemmel nem rendelkezem

B/ _____________________________ (név)-tól, mint tartásra köteles személytől, 

_____________________________ nevű gyermekem után____________________Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után____________________Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után____________________Ft/hó

_____________________________ nevű gyermekem után___________________ Ft/hó

tartásdíjban részesülök

nem részesülök2, 

oka:____________________________________________________________________

C/ életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek

D/ GYES-ben részesülök, mellette munkaviszonnyal rendelkezem / nem rendelkezem
(amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, nettó kereseti igazolás csatolása szükséges)

Budapest, 20_________________

_______________________________________

          Aláírás

3 A nyilatkozat csak 2 tanú aláírásával érvényes!
4 Megfelelő válasz aláhúzandó!
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Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Név:________________________________________________________

 Születési hely, idő:_________________________________________

 Lakcím: _________________________________________________

 Aláírás:__________________________________________________

2. Név:________________________________________________________

 Születési hely, idő:_________________________________________

 Lakcím: _________________________________________________

 Aláírás:__________________________________________________
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Jövedelem: elismert költségekkel és a befi zetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszer-

zett – vagyoni érték (bevétel) ideértve a jövedelemként fi gyelembe nem vett bevételt és adómentes jövedelmet is,
ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-

lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi zetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fi zetett tar-

tásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek 
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őster-
melésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítanak, annak a fo-
lyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-
ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befi zetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt ter-
helő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési tá-

mogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–

(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fi zetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fi zetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 

alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében munkavégzésnek (továbbiakban: háztartási munka) havi ellenértéke,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
A havi jövedelem kiszámításakor:
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vál-

lalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell fi gyelembe venni, az-
zal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jö-
vedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közal-

kalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 
rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszo-
nyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes 
közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt 
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyer-
mekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, 
baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az 
átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadé-
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ka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után 
járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.

5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres 
szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munka-
nélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális 
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövede-
lem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a ké-
relemhez mellékelni szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:
–  a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét,
–  a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 

hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolást, gyermek-
tartásdíjra vonatkozó igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási 
igazolást, a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra, az adóssággal terhelt lakás alapterületét, a lakás jog-
címét igazoló okiratok másolatát,

–  a hitelező által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közüzemi szolgáltatás kikapcsolásának 
tényéről,

– igazolást a lakás nagyságáról,
–  az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonására.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYES, GYED, GYET, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítvány másolatát, álláskeresési ellátás határozat 

másolatát, vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság 
által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolás másolatát, kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvény-má-
solatát, vagy folyószámla-kivonat másolatát. Válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot 
igazoló okirat másolata, folyósításáról csekkszelvény, vagy számlakivonat másolata. 

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
104/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a te-
metőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-
vény 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. 
pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) Budapest főváros közigazgatási területén köz-
temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt 
használatbavételéről, kegyeleti park céljára szolgáló át-
alakításáról, szociális parcella és szociális temetési hely 
kijelöléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt.”

2. §

A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(4) A temető, temetési hely tulajdonosának az el-
temettetővel kötött megállapodása a (3) bekezdésben 
meghatározott időtartamnál hosszabb használati időt 
megállapíthat. A temetési hely feletti rendelkezési jog 
meghosszabbítható (újraváltható). A temetési hely felett 
rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama 
a (3) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet 
rövidebb, de legalább a (3) bekezdés a), b) és e) pontja 
esetében 10 év, a (3) bekezdés c) pontja esetében 30 év, 
a (3) bekezdés d) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás 
időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újra-
váltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időará-
nyosan csökkentett részénél. A temetési hely újraváltásá-
ban elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig 
a törvényes öröklés rendje szerint soron következő köze-
li hozzátartozója.”

3. §

A Rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(2) Az üzemeltetés körébe tartozó feladatokat a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és az üzemeltető között 

létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmaz-
za, mely alapján az üzemeltető a vonatkozó jogszabályok 
és a jelen rendelet keretei között köztemetőben:

a) köteles a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés 
és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékeny-
ségek ellátásának temetői rendjét meghatározni;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) felté-
teleit, ideértve a temetési helyre való első teme-
tést megelőzően – a szociális temetés kivételével – 
sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;”

4. §

A Rendelet 20/A. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(2) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen 
helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a 
temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes kerületi 
önkormányzat polgármestere, ha az elhalálozásra a fő-
városi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terüle-
ten kerül sor, a főpolgármester – jogszabályban megha-
tározott határidőn belül – gondoskodik.”

5. §

A Rendelet 20/B. § (1) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(1) A halottat koporsós temetés esetén – ha jogsza-
bály másként nem rendelkezik – a halottvizsgálati bizo-
nyítvány kiállításától számított 96 órán belül, ha a holt-
test folyamatos hűtése biztosított, 15 napon belül el kell 
temetni, kivéve

a) ha a halottvizsgálatot végző orvos vagy az ügyben 
eljáró hatóság a halottvizsgálatra vonatkozó ren-
delkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott,

b) szociális temetés esetén, amelyet az igény bejelenté-
sét követő 7 napon belül kell lebonyolítani.”

6. §

A Rendelet 27. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalo-
zása,”
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7. §

A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(1) A Temetőszabályzatot jelen rendelet 3. számú 
melléklete, a szociális temetés szabályait jelen rendelet 
4. számú melléklete tartalmazza.”

8. §

A 3. számú melléklet V. 1.3. a) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalo-
zása,”

9. §

A 3. számú melléklet VII. 1.3. pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„1.3. A temető, temetkezési hely tulajdonosának az el-
temettetővel kötött megállapodása az 1.1. bekezdésben 
meghatározott időtartamnál hosszabb használati időt is 
megállapíthat. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog 
meghosszabbítható (újraváltható). Az újraváltás legrövi-
debb időtartamára a 17. § (4) bekezdése az irányadó.”

10. §

A 3. számú melléklet VII. 1.6. pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„1.6. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez 
a temettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés 

rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.”

11. §

A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki.

12. §

Hatályát veszti a Rendelet 17. § (8) bekezdése, vala-
mint 27. § (3) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 
V. 1.4. pontja.

13. §

E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2013. november 1-jén hatályba lépett a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosí-
tásáról a 2013. évi CXXXVIII. törvény, valamint a teme-
tőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbizto-
sítási Alapból történő fi nanszírozásának részletes szabá-
lyairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítá-
sáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremté-
se érdekében a köztemetőkről és a temetkezés rendjé-
ről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sa szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Fővárosi Közgyűlés – közigazgatási területén lévő 
köztemetőkkel kapcsolatosan – eddig meglévő döntési 
jogosultságait kiegészíti a szociális temetéshez szüksé-
ges szociális parcella és szociális temetési hely kijelölé-
sére való joggal.

A 2. §-hoz

A temetési hely megváltási idejének hosszáról rendel-
kezik úgy, hogy az eddigi kötelező megváltási időnél rö-
videbb megváltási időt is lehetővé tesz.

A 3. §-hoz

A temető üzemeltetője számára az üzemeltetés köré-
be tartozó feladatok ellátása érdekében az eddig meglévő 
kötelezettségei mellé – módosító jogszabályok alapján – 
előírja a szociális temetés rendjének megállapítására vo-
natkozó kötelezettségét.

A 4. §-hoz

A Margitsziget a Fővárosi Önkormányzat közvetlenül 
igazgatott területe lett, ezért ezek a kerületi feladat- és 
hatáskörök is áttelepítésre kerültek.

Az 5. §-hoz

A holttest eltemettetési időkorlátokról rendelkezik, az 
általános eltemettetési időtől a szociális temetés esetére 
vonatkozó időkorlátig.
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A 6. §-hoz

Előírja, hogy az elhunyt hűtése és ravatalozása során 
is kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és beren-
dezésének igénybevétele.

A 7. §-hoz

Leírja, hogy a Temetőszabályzatot, illetve a szociá-
lis temetés szabályait a Rendelet 3. és 4. számú mellék-
lete tartalmazza.

A 8–10. §-okhoz

A Rendelet 3. mellékletében szereplő Temetőszabály-
zat rendelkezéseit hozza összhangba a Rendelet egyéb 
rendelkezéseivel.

11. §-hoz

A Rendeletet egészíti ki egy új, 4. számú melléklettel.

12. §-hoz

Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről ren-
delkezik.

13. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Melléklet a 104/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
4. számú melléklet az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A szociális temetés szabályai

1.1 Jelen szabályzat a 3.2 pontban rögzített köztemetőkben kialakított szociális parcellák, szociális temetési helyek vo-
natkozásában tartalmazza a szociális temetést igénylő eltemettetők, közreműködők munkavégzésének feltételeit, a 
szociális temetéshez szükséges dokumentációkat, iratokat, a szociális temetéssel összefüggő munkavégzést és az 
üzemeltető ellenőrzési feladatait.

1.2 A szociális temetést igénylő eltemettetők és közreműködők kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen sza-
bályzatban foglalt szabályokat betartani, a köztemető üzemeltetője pedig jogosult és köteles a jogszabályokban és 
jelen szabályzatban foglaltak betartását ellenőrizni.

1.3 Amennyiben a szociális temetési hellyel rendelkező temetőbe szállított elhunyt, vagy elhunyt hamvait tartalmazó 
urna szociális temetése felől senki nem intézkedik, vagy a szociális temetés nem történik meg, a köztemető üzemel-
tetője köteles értesíteni az illetékes önkormányzatot a köztemetés elrendelése céljából.

2. Általános szabályok

2.1 Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.
2.2 Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.
2.3 Szociális temetés keretében az eltemettető, illetve az általa felkért közreműködő az alábbi feladatokat saját maga 

köteles ellátni:
2.3.1 az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése)
2.3.2 a szociális temetési hely kiásása
2.3.3 a koporsó vagy az urna gépjármű nélkül történő, temetőn belüli szállítása
2.3.4 a koporsó vagy az urna sírba helyezése
2.3.5 a szociális temetési hely visszahantolása.

2.4 Amennyiben a szociális temetést igénylő eltemettető vagy közreműködő a szociális temetésre vonatkozó jogszabá-
lyi előírásoktól vagy jelen szabályzatban foglaltaktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, 
szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel 
árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

2.5 Amennyiben a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködő munkavégzési tevékenységének ellenőrzése so-
rán a jogszabályokban, vagy jelen szabályzatban foglaltak be nem tartását tapasztalja, felhívja a közreműködést 
végzőt a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem teljesítése esetén a közte-
mető üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat elvégzése érdekében, melynek költségei a szemé-
lyes közreműködést vállalót terhelik.

2.6 Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően olyan igazolható körülmény merül fel, ami a személyes 
közreműködést vállalót megakadályozza a személyes közreműködés ellátásában, az eltemettető más személyt kér-
het fel, melyről az önkormányzat értesítése mellett haladéktalanul, írásban tájékoztatja a köztemető üzemeltetőjét.

2.7 Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényel, de a jogszabályokban felsorolt okok miatt közköltségen tör-
ténő temetés keretében kerül sor az elhunyt eltemettetésére, a szociális temetést igénylő az önkormányzat értesítése 
mellett köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni a köztemető üzemeltetőjét.

3. Szociális parcellák, szociális temetési helyek

3.1 Szociális parcellában, szociális temetési helyen kizárólag szociális temetés végezhető.
3.2 Hagyományos (koporsós) szociális temetés az alábbi köztemetőben, a köztemető üzemeltetője által e célra kijelölt 

parcellában végezhető:
3.2.1 Csepeli temető

3.3 Hamvasztásos szociális temetés az alábbi köztemetőben, a köztemető üzemeltetője által e célra kijelölt szociális 
temetkezési helyeken végezhető:
3.3.1 Csepeli temető

3.4 Koporsós szociális temetési helyre 1 koporsó, valamint a betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális 
temetés keretében 1 urna elhelyezése történhet.

3.5 Hamvasztásos szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 10 éven belül kizárólag szociális temetés 
keretében további 1 urna elhelyezése történhet.

3.6 A szociális temetési hely mentesül az első megváltás díja alól.
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3.7 A szociális temetési hely használati ideje 
3.7.1 koporsós szociális temetési hely vonatkozásában a koporsó behelyezésétől számított 25 év,
3.7.2 hamvasztásos szociális temetési hely vonatkozásában az első urna behelyezésétől számított 10 év.

3.8 A szociális temetési hely mérete:
3.8.1 koporsós szociális temetési hely: 1,90–2,10 m hosszú, 0,95–1,10 m széles, 2,00 m mély,
3.8.2 hamvasztásos szociális temetési hely: 0,60 m hosszú, 0,80 m széles, 1,00 m mély. 

3.9 A szociális temetési helyek közötti oldaltávolság 0,60 m, a sorok között 0,60 m–1 m  közötti távolságot kell hagy-
ni.

3.10 A szociális temetési helyeken kialakított sírdombok magassága legfeljebb 0,30 m lehet, a sírdomb felhantolása 
nem kötelező.

3.11 Szociális temetés esetén a ravatalozás, búcsúztatás kizárólag a temetési helynél történik.
3.12 Szociális temetési helyen kizárólag az állam által biztosított sírjelző, fejfa helyezhető el.

4. Szociális temetéshez kapcsolódó irat, dokumentáció kezelése

4.1 A szociális temetést igénylő eltemettető, vagy az általa felkért közreműködő személy a szociális temetés igénylése 
során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a jelen szabályzat 2.3 pontjában felsoroltakat. Ez alól kivételt ké-
pez az 1999. évi XLIII. temetőkről, és temetkezésről szóló törvény 24/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
eset.

4.2 A szociális temetést igénylő eltemettető és a szociális temetésben közreműködők nyilatkoznak továbbá arról, 
hogy
4.2.1 a 4.1 pontban meghatározott tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a személyes köz-

reműködők pedig nem fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást,
4.2.2 a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta,
4.2.3 a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, 

sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élnek,
4.2.4 a köztemető üzemeltetője a munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat velük ismertette,
4.2.5 a köztemető üzemeltetője a szociális temetési hely elhelyezkedéséről, méretéről őket tájékoztatta,
4.2.6 a köztemető üzemeltetője a munkavégzéshez szükséges eszközöket részükre hiánytalanul, használatra alkal-

mas állapotban átadta.
4.3 A 4.1 és a 4.2 pontban körülírt nyilatkozatokat a munkavégzés megkezdése előtt a köztemető üzemeltetője részé-

re az eltemettető köteles átadni. Ennek hiányában a munkavégzés megkezdését a köztemető üzemeltetője köteles 
megakadályozni.

5. A szociális temetés lebonyolítása

5.1 Az illetékes önkormányzat a szociális temetés tényéről írásban értesíti a szociális temetési hellyel rendelkező köz-
temető üzemeltetőjét a szociális temetési hely biztosítása érdekében. 

5.2 Az eltemettető a szociális temetéssel összefüggő adminisztráció, időpont-egyeztetés és helykijelölés elvégzése ér-
dekében személyesen keresi fel a szociális temetési hellyel rendelkező köztemető üzemeltetőjét. Ez alkalommal 
eltemettető köteles a köztemető üzemeltetőjének átadni az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványát.

5.3 Halottvizsgálati bizonyítvány nélkül szociális temetésre nem kerülhet sor.
5.4 A szociális temetéshez kapcsolódó munkavégzésre, ideértve magát a temetést is, kizárólag munkanapokon, 7.30–

15 óra között van lehetőség.
5.5 Az állam által biztosított, szociális temetésekhez szükséges kellékek átvételére a köztemető üzemeltetője az alábbi 

időpontban köteles rendelkezésre állni:
5.5.1 Csepeli temetőben munkanapokon 8.00–12.00 óra között. 

5.6 A szociális temetéshez szükséges kellékek átvétele a temetőüzemeltető részéről minőségi átvételt nem jelent. A be-
szállított kellékek megfelelő mennyiségéért és minőségéért a köztemető üzemeltetője nem felel.

5.7 A szociális temetésre beszállított elhunytak, illetve az elhunytak hamvait tartalmazó urnák átvételére a köztemető 
üzemeltetője az alábbi időpontban köteles rendelkezésre állni:
5.7.1 Csepeli temetőben munkanapokon 8.00–15 óra között.

5.8 A köztemető üzemeltetője köteles a szociális temetésben részt vevőket tájékoztatni a vonatkozó munkavédelmi, 
közegészségügyi, járványügyi és munkavégzési szabályokról. A tájékoztatás helye, időpontja:
5.8.1 A Csepeli temető irodája, a temetés előkészületének napján 7.30 órakor.

5.9 A köztemető üzemeltetője a szociális temetéshez az alábbi eszközöket köteles a közreműködő részére biztosítani:
5.9.1 koporsós temetés esetén az előkészülethez: 1 ásólapát, 1 csákány, 1 létra;
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5.9.2 koporsós temetés esetén a betemetéshez: 2 ásólapát, 2 kötél, 3 palló;
5.9.3 urnaelhelyezés esetén az előkészülethez: 1 ásólapát, 1 csákány;
5.9.4 urnaelhelyezés esetén a betemetéshez: 1 ásólapát.

5.10 Az eszközök kiadásának feltétele a szociális temetésen részt vevők munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi 
és munkavégzési szabályairól szóló tájékoztatáson való részvétel.

5.11 A szociális temetési hely előkészületi munkáit a temetésen részt vevők a köztemető üzemeltetője által kijelölt he-
lyen végezhetik.

5.12 A munkavégzés szabályszerűségét, a jogszabályokban foglaltak betartását a köztemető üzemeltetője jogosult és 
köteles ellenőrizni.

5.13 Amennyiben az eltemetés előkészületében részt vevők a munkát az előkészületi napon nem tudják befejezni, hala-
déktalanul jelzik a köztemető üzemeltetőjének, és az átvett eszközöket kötelesek hiánytalanul visszaszolgáltatni.

5.14 Az előkészületi munkák végeztével az előkészületben részt vevők a munka befejezését kötelesek jelezni a közte-
mető üzemeltetőjének, és az átvett eszközöket kötelesek hiánytalanul, megtisztított, újbóli munkavégzésre alkal-
mas állapotban visszaszolgáltatni.

5.15 Nem megfelelően kiásott temetési helyre szociális temetés nem történhet. A temetési hely méretét a köztemető 
üzemeltetője a betemetés előtt köteles ellenőrizni.

5.16 Koporsós temetési hely előkészületénél minimum 2 részt vevő szükséges.
5.17 A szociális temetések időpontjait a zavartalan lebonyolítás érdekében a köztemető üzemeltetője határozza meg.
5.18 Az eltemettető vagy megbízottja a szociális temetés időpontja előtt minimum fél órával a köztemető üzemeltetője 

által megjelölt üzemi területen elvégzi az elhunyt, vagy az elhunyt hamvait tartalmazó urna azonosítását.
5.19 Az üzemi területen az üzemeltető szakszemélyezetén kívül egy fő (eltemettető vagy megbízottja) tartózkodhat.
5.20 Az elhunyt hűtőből koporsóba történő átfektetését a köztemető szakszemélyzete térítésmentesen végzi.
5.21 Az 5.18 pontban foglalt azonosítás után az eltemetésben részt vevők átveszik a temetéshez szükséges kellékeket, 

az elhunytat tartalmazó koporsót, vagy az elhunyt hamvait tartalmazó urnát. Koporsós temetés esetén az eltemette-
tő köteles a koporsót még a sírhoz történő szállítást megelőzően lezárni.

5.22 Az eltemetést követően eltemettető a munkavégzés befejezését köteles haladéktalanul jelezni a köztemető üze-
meltetőjének, és köteles az átvett eszközöket hiánytalanul visszaszolgáltatni.

5.23 A BTI Zrt. hamvasztóüzemébe szociális hamvasztás céljából legkésőbb a szociális temetést megelőző 4. munka-
napig be kell szállítani az elhunytat.

5.24 Hamvasztás után az urna kiadása a köztemetőbe történő szállítás céljából a temetést megelőző munkanapon tör-
ténik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
105/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 9. 
pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szó-
ló 1999. évi XLIII. törvény 6. §-ában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. 
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: díjrende-
let) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„d) Létesítmény-igénybevételi díj: a köztemetői léte-
sítmény tulajdonosát illető díj, amelyet a köztemetőben 
a temetői létesítmények igénybevételéért, illetve az üze-
meltető által biztosított szolgáltatások (így a köztemetőn 
belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temető-
ben arra a célra rendszeresített szállító járművön törté-
nő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgá-
ló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és 
-visszahantolással – ideértve szociális temetés kivételé-
vel a sírhely első temetést megelőző kiásását – kapcsola-
tos feladatok) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók 
a köztemetői létesítmény üzemeltetőjének a rendelet sza-
bályai szerint fi zetnek meg.”

2. §

A díjrendelet 1. § (1) bekezdése kiegészül a követke-
ző e) ponttal:

„e) Behajtási díj: az e rendeletben meghatározott mér-
tékű díj, amelyet a köztemetőbe gépjárművel behajtó lá-
togatók kötelesek megfi zetni.”

3. §

A díjrendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„(1) A kegyeleti közszolgáltatás díjait [1. § (1) be-
kezdés a–e) pontjai] a rendelet melléklete tartalmazza. 
A mellékletben megjelölt díjak nettó összegét a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő mértékű általános forgalmi 
adóval kell növelni.

(2) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő 
díjakat a rendelet 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban 
megjelölt kötelezetteknek minden esetben a temetés, il-

letve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfi -
zetniük a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait az 1. § (1) bekez-
dés a)–e) pontjaiban megjelölt kötelezettek az alábbiak 
szerint fi zetik meg a jogosultnak:

a) A temetési hely e rendeletben meghatározott 
mértékű megváltási díját a rendelkezésre jogosult 
a temetési hely megváltásakor köteles megfizetni az 
üzemeltető által kiállított számla alapján.

b) A temetési hely újraváltási díját, mely a megvál-
tási díj 90%-a, a rendelkezésre jogosult a temeté-
si hely újraváltásakor köteles egy összegben vagy 
részletekben megfizetni az üzemeltető által kiállí-
tott számla alapján.

c) A temető fenntartási hozzájárulás díját – a ren-
delet mellékletében meghatározott összegben – a 
köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 
az üzemeltető által a vállalkozás nevére kiállított 
számla alapján kötelesek megfizetni. Az üzemeltető 
a számlát a R. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
bejelentéskor állítja ki.

d) A létesítmények igénybevételi díját a temetkezési 
szolgáltatók az üzemeltető által a temetkezési szol-
gáltatók nevére kiállított számla alapján kötelesek 
megfizetni. Az üzemeltető a számlát a temetkezé-
si szolgáltatónak a R. 26. § (8) bekezdése szerinti 
adatok felvételekor állítja ki.

e) A behajtási díjat – a rendelet mellékletében megha-
tározott összegben – a köztemetőbe gépjárművel 
behajtók kötelesek megfizetni alkalmanként.”

4. §

A díjrendelet mellékletének helyébe e rendelet mel-
léklete lép.

5. §

Hatályát veszti a díjrendelet 1. § (2) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

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

Általános indokolás

2013. november 1-jén hatályba lépett a temetőkről és 
a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosí-
tásáról a 2013. évi CXXXVIII. törvény, valamint a teme-
tőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbizto-
sítási Alapból történő fi nanszírozásának részletes szabá-
lyairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítá-
sáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremté-
se érdekében a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szük-
séges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszabályi módosítások következményeként a ra-
vatalozással kapcsolatos díjak bekerültek a létesítmény-

igénybevételi díjak közé. Ezen felül a szociális temetést 
– a sírhely első temetést megelőző kiásása tekintetében – 
mentesíti a sírhelynyitással és visszahantolással kapcso-
latos díjak alól.

A 2. §-hoz

A törvénymódosítás alapján a rendelet előírja behajtá-
si díj szedését a köztemetőkbe gépjárművel behajtóktól. 
Jelenleg négy köztemetőbe – Újköztemető, Erzsébeti te-
mető, Óbudai temető, Farkasréti temető – lehet gépjár-
művel behajtani.

A 3. §-hoz

A díjrendelet 2. §-ába bekerül a behajtási díj megfi ze-
tésének módja, illetve mértékére történő hivatkozás.

A 4–6. §-hoz

Az új díjmellékletről, e rendelet hatálybalépéséről, va-
lamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 
rendelkezik.
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Melléklet a 105/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
Melléklet a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

Temetési helyek megváltási díjai

Temetési helyek újraváltási díjai

Létesítmény-igénybevételi díjak:

– Létesítmények igénybevétele az üzemeltető által kötelezően biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
– Ravatalozó igénybevétele
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)

– Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja

– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)
– Felnőtt méretű sír,
– Gyermek méretű sír,
– Urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén

Temető-fenntartási hozzájárulás díja

Temetési helyek megváltási díjai

Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:

– 25 éves időtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettős sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek

– 60 éves időtartamra:
– sírbolthelyek

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:

– 10 éves időtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben

– 20 éves időtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták

A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
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ANGELI ÚTI URNATEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely: 68 250

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben

     –  2×2-es oszlopos elemben 116 720

     –  1×2-es oszlopos elemben 130 520

– I-es fülke oszlopos elemben

     –  2×1-es oszlopos elemben 71 570

     –  5×1-es oszlopos elemben 63 290

     –  6×1-es oszlopos elemben 63 290

Kiemelt kategóriájú urnasír: 109 780

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190
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BUDAFOKI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
   – egyes 114 825
   – kettős 199 500
   – gyermek 64 025
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
   – 2 személyes 221 400
   – 4 személyes 321 600
   – 6 személyes 421 200
   – 9 személyes 521 400
   – 12 személyes 621 600
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
20, 20/1–20/9 parcellák
   – 2 személyes 417 000
   – 4 személyes 517 200
   – 6 személyes 616 800
   – 9 személyes 717 000
   – 12 személyes 817 200

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250
Urnasírhely: 68 250
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
    –  2×2-es oszlopos elemben 116 720
    –  1×2-es oszlopos elemben 130 520
– I-es fülke oszlopos elemben
    –  2×1-es oszlopos elemben 71 570
    –  5×1-es oszlopos elemben 63 290
    –  6×1-es oszlopos elemben 63 290
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590
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CINKOTAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:

   – egyes 114 825

   – kettős 199 500

   – gyermek 64 025

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

   – 2 személyes 221 400

   – 4 személyes 321 600

   – 6 személyes 421 200

   – 9 személyes 521 400

   – 12 személyes 621 600

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely: 68 250

Kiemelt urnasírhely: 90 000

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben

     –  2×2-es oszlopos elemben 116 720

     –  1×2-es oszlopos elemben 130 520

– I-es fülke oszlopos elemben

     –  2×1-es oszlopos elemben 71 570

     –  5×1-es oszlopos elemben 63 290

     –  6×1-es oszlopos elemben 63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190
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CSEPELI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
   – egyes 114 825
   – kettős 199 500
   – gyermek 64 025
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
   – 2 személyes 221 400
   – 4 személyes 321 600
   – 6 személyes 421 200
   – 9 személyes 521 400
   – 12 személyes 621 600
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
   – 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
   – 4 személyes 536 400
   – 6 személyes 666 600
   – 8 személyes 797 400

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250
Urnasírhely: 68 250
Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
 – 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett 94 800
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
     – 2×2-es oszlopos elemben 116 720
     – 1×2-es oszlopos elemben 130 520
– I-es fülke oszlopos elemben
     – 2×1-es oszlopos elemben 71 570
     – 5×1-es oszlopos elemben 63 290
     – 6×1-es oszlopos elemben 63 290
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
 – 6-os, 7-es parcellával szemben, a bejárat mellett 258 190
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ERZSÉBETI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes 114 825
– kettős 199 500
– gyermek 64 025

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
  – 13-as parcella 67 900
  – 15-ös parcella 67 900

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
  – 27-es parcella 165 650
  – 28-as parcella 165 650
  – 41-es parcella 165 650
– kettős
  – 27-es parcella 300 975
  – 28-as parcella 300 975
  – 41-es parcella 300 975

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes 221 400
– 4 személyes 321 600
– 6 személyes 421 200
– 9 személyes 521 400
– 12 személyes 621 600

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
   – 2 személyes 403 800
   – 2 személyes felett 586 200
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ERZSÉBETI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250
Urnasírhely: 68 250
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
     –  2×2-es oszlopos elemben 116 720
     –  1×2-es oszlopos elemben 130 520
– I-es fülke oszlopos elemben
     –  2×1-es oszlopos elemben 71 570
     –  5×1-es oszlopos elemben 63 290
     –  6×1-es oszlopos elemben 63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:

– 31-es parcella 258 190
– 77/a parcella 258 190

Kiemelt kategóriájú urnasír:
– 28-as, 31-es parcella 67 730

Kiemelt kategóriájú I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 31-es parcella 41 790

Kiemelt kategóriájú sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 31-es parcella 137 760

Kiemelt kategóriájú ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 31-es parcella 154 980
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet alsó

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet felső (Hóvirág u.)
– egyes
– kettős
– gyermek

207 100 
382 950
72 050

171 750
312 175
64 800

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes 136 650

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 60-as parcella, egyes sírhely

– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely

– 4/3-as parcella, hant nélküli egyes sírhely
– 28-as parcella, sövényes kettős sírhely

488 050
417 785
277 100
277 100
804 300

Köröndök 25 éves használati időre:
– egyes sírhely
– kettős sírhely

417 800
804 300

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész

– első szinten, zárólap nélkül
– második szinten, zárólap nélkül
– harmadik szinten, zárólap nélkül

– összes többi parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett

483 600
546 600
483 600

438 900
548 400

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es 48-as, 49-es parcella

– 2 személyes
– 2 személyes felett

1 350 840
2 701 560

Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány

– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

1 852 860
2 316 000
2 954 940

Kriptakápolna 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány

– 8 személyes 2 524 200

Kriptafülke 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány

– 1 személyes 140 460
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Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány

– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

1 585 860
2 259 420
2 651 880
3 364 860

FARKASRÉTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 42 920

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 73 260

Urnasírhely:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

197 600
127 140
92 280

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 1×2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 3×1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 4×1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 5×1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

– 6×1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

171 200
149 980
140 720

232 360
186 220
173 560

123 160
101 000
92 000

85 320
77 240
75 620

85 320
77 240
75 620

85 320
77 240
75 620

85 320
77 240
75 620
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati időre Nettó megváltási ár

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

216 120
167 540
151 440

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

220 120
171 780
155 700

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

236 960
188 640
172 520

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

231 100
182 760
166 420

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

231 100
166 420
203 340

Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül: 106 400

Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül: 548 360

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:

– 60-as parcella 549 840

Nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül:
– Hóvirág utcai sétány

– 4 személyes 456 260

Urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül: 
– 26/1/IX-es parcella

– 12 személyes 165 680

FIUMEI ÚTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– egyes, 52-es parcella
– kettős

405 000
242 975
728 975

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– (12 m2-ig) 907 620
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FIUMEI ÚTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

Urnasírhely 10 éves használati időre:
– a temető egész területén
– 52-es parcella

172 200
103 320

Hant nélküli családi urnakert 10 éves használati időre:
– 4 urnás kör alakú
– 6 urnás ovális alakú
– 8 urnás kör alakú

235 340
275 520
304 220

Osszárium (csontfülke) 10 éves használati időre: 206 640

KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető

– kettős
– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető

– gyermek
– Kispesti új temető

114 825 
114 825

199 500
199 500

64 025

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes

– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető

– 4 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető

– 6 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető

– 9 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető

– 12 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető

221 400 
221 400

321 600
321 600

421 200
421 200

521 400
521 400

621 600
621 600
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely:
– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető

68 250
68 250

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– Kispesti új temető, 39-es parcella
– Kispesti öreg temető

258 190
258 190
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LŐRINCI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

114 825
199 500
64 025

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes

221 400
321 600
421 200
521 400
621 600

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes 
– 4 személyes 

344 820
453 840

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely: 68 250

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

116 720
130 520

71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– hármas (Megyer)
– gyermek

114 825
199 500
314 320
64 025

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50., 51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcella:

– egyes
– kettős
– gyermek

51 200
72 275
47 125

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 19-es parcella, bejárati főút melletti része

– egyes
– kettős

– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi  sír)
– egyes
– kettős

335 200
640 125

335 200
640 125

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 526 500
Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre: 381 120

MEGYERI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250
Urnasírhely: 68 250
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):

– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

116 720
130 520

71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030
CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630
PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590
I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül:

– 32-es parcella 44 030
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190



2013. december 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2583

ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet 

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet 
– egyes
– kettős
– gyermek

152 525
270 050
74 125

106 325
184 700
53 125

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 15/1-es parcella

– egyes 199 725

Köröndök 25 éves használati időre:
– I. övezetben kettős 
– II. övezetben kettős
– III. övezetben kettős

335 200
300 975
267 250

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes 
– 4 személyes felett 

473 820
538 500

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella

– 2–4 személyes 
– 4 személyes felett

– Pomázi úti kriptasor
– 2–4 személyes 
– 4 személyes felett  

592 320
700 260

592 320
700 020



2584 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. december 30.

ÓBUDAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 64 430

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

79 430
74 430

Kiemelt kategóriájú urnafülkék (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– I. övezet kéttáblás
– II. övezet
– II. övezet kéttáblás

– 1×2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

– I. övezet
– I. övezet kéttáblás
– II. övezet
– II. övezet kéttáblás

– 5×1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

– 6×1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

110 850
210 620
108 950
207 010

144 090
136 020

77 920
148 050
74 530

141 610

66 700
64 780

66 670
64 780

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

130 520
122 750

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

111 280
104 840

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

134 470
127 700
123 500

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

145 180
137 400

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

114 110
106 120

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190
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RÁKOSPALOTAI  TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

114 825
199 500
64 025

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

– 3-as parcella,
– 4-es parcella,
– 11-es parcella, 
– 18-as parcella,
– 35-ös parcella,
– 72-es parcella

– kettős
– 3-as parcella,
– 4-es parcella,
– 11-es parcella,
– 18-as parcella,
– 28-as parcella,
– 29-es parcella,
– 34-es parcella,
– 35-ös parcella,
– 26-os parcella,
– 32-es parcella,
– 33-as parcella,
– 43-as parcella

209 415
209 415
209 415
209 415
209 415
284 309

384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett  

526 500
526 500
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely: 68 250

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– 16-os parcella

– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)

– 17-es parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)

53 580
81 810

53 580
81 810

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

116 720
130 520

71 570
63 290
63 290

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella

92 660
92 660

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Urnasír, zárólap nélkül:
– 76-os, 77-es parcella 199 750

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 18-as parcella
– 19-es parcella

258 190
258 190
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TAMÁS UTCAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 58 250

Urnasírhely: 68 250

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben

– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben

116 720
130 520

71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül: 258 190
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet

– egyes
– kettős
– gyermek

– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

– III. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

96 350
163 025
62 900

79 500
129 325
56 325

56 325
83 025
45 725

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

– 3-as parcella
– 4-es parcella
– 66-os parcella
– 106-os parcella
– 107-es parcella
– 109/I-es parcella
– 110-es parcella
– 110/I-es parcella
– 111-es parcella
– 127-es parcella
– 128-as parcella
– 129-es parcella
– 130-as parcella
– 131-es parcella
– 132-es parcella
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella
– Bal II. körönd: 111/1-es parcella
– Bal II. körönd: 129/1-es parcella
– Bal II. körönd: 130/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 112/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 131/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 132/1-es parcella

196 025
196 025
145 925
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
75 000
75 000

112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
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Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai Nettó megváltási ár

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– kettős

– 3-as parcella
– 4-es parcella
– 66-os parcella
– 106-os parcella
– 107-es parcella
– 109/I-es parcella
– 110-es parcella
– 110/I-es parcella
– 111-es parcella
– 127-es parcella
– 128-as parcella
– 129-es parcella
– 130-as parcella
– 131-es parcella
– 132-es parcella
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella
– Bal II. körönd: 111/1-es parcella
– Bal II. körönd: 129/1-es parcella
– Bal II. körönd: 130/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 112/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 131/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 132/1-es parcella

– gyermek
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella

362 425
362 425
262 225
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
121 975
121 975
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025

53 125
53 125

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes 
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes

217 320
321 600
421 200
521 400
621 600

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes

– 3-as, 4-es, 11-es parcella
– 4 személyes

– 3-as, 4-es, 11-es parcella
– 6 személyes

– 3-as, 4-es, 11-es parcella
– 9 személyes

– 3-as, 4-es, 11-es parcella

478 020

554 700

657 000

720 840 
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül: 33 950

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella

74 980
57 170

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 4-es parcella
– 68-as parcella

53 880
47 320
40 520
94 870
94 870
61 400

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

112 840
106 620
100 620

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

116 890
110 610
104 850

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

132 560
126 880
120 550

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

127 250
121 230
115 010
164 890

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

96 760
90 510
84 520

134 200

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella

272 940
272 940

Exkluzív urnafülke teremben (60 évre):
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

241 380
407 280
573 120
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Temetési helyek újraváltási díjai

Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.

Hagyományos földbetemetéses elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 25 éves időtartamra:
 – egyes sírhelyek
 – kettős sírhelyek
 – kiemelt kategóriájú sírhelyek 

– 60 éves időtartamra:
 – sírbolthelyek

Hamvasztásos elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:

– 10 éves időtartamra:
 – urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
 – urnafülke teremben

–20 éves időtartamra:
 – urnasírboltok, urnakripták

A temetési helyek újraváltási díjait számlázáskor a mindenkori áfa összegével meg kell növelni.
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

I. Létesítmény igénybevételi díjak:

1. Ravatalozótermek igénybevételi díja az üzemeltető Nettó ár
szakszemélyzetének igénybevételével: 

Angeli u. 39 964 Ft
Budafok 39 964 Ft
Cinkota 39 964 Ft
Csepel II. terem 39 964 Ft
Erzsébet 39 964 Ft
Kispesti új 39 964 Ft
Kispesti öreg 39 964 Ft
Lőrinc kis terem 39 964 Ft
Megyer 39 964 Ft
Rákospalota 39 964 Ft
Újköztemető IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. terem 39 964 Ft
Csepel I. terem 42 283 Ft
Óbuda I. terem 44 625 Ft
Tamás u. 44 625 Ft
Lőrinc nagy terem 51 508 Ft

Farkasréti temető:      
– Németvölgyi termek 51 508 Ft
– Hóvirág u. 55 409 Ft

Fiumei úti temető 1 órás időtartamra 84 258 Ft
Fiumei úti temető 1 órán túl óránként 35 282 Ft

Csömöri temető 
– szolgáltatás és BTI Zrt.-nél történő elhelyezés esetén 41 329 Ft
– BTI Zrt.-nél történő elhelyezés nélkül 53 355 Ft

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevételével:  

Óbudai temető: – Főnix terem 64 690 Ft
Farkasréti temető: – Makovecz terem 66 952 Ft
Újköztemető: – III. terem   66 952 Ft

Külső ravatal igénybevételi díja az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevételével:  

Budafoki temető 42 938 Ft
Cinkotai temető 42 938 Ft
Csepeli temető 42 938 Ft
Erzsébeti temető 42 938 Ft
Kispesti temető 42 938 Ft
Lőrinci temető 42 938 Ft
Megyeri temető 42 938 Ft
Rákospalotai temető 42 938 Ft
Óbudai temető 52 035 Ft
Újköztemető 52 035 Ft
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Farkasréti temető 106 923 Ft

Helyszíni szabadtéri ravatali szolgáltatás nyári időszakban  
– Fiumei úti szóróparcella (ápr. 1.–nov. 19.)  27 999 Ft

Hozzátartozói várakozás a ravatalozóban félórás időtartamra 
nyári időszakban (ápr. 1.–nov. 19.) 

– Fiumei úti temető 17 433 Ft

Fiumei úti kápolnában történő ravatalozási díj 43 815 Ft
(Csak egyházi temetés esetén!) 

Téli ravatalozási szolgáltatás hamvak szórása esetén 
– Fiumei úti temető 49 519 Ft
– Újköztemető  49 519 Ft

 
2. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):  Nettó ár

Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):  3 743 Ft
Társvállalkozói halotthűtés 3 743 Ft
Halotthűtés megállapodás szerint 1 015 Ft

3. Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: Nettó ár
 (Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)                                     

Óbudai temető 46 197 Ft
Újköztemető 46 197 Ft
Újköztemető külön díj téli időszakban (nov. 20.–márc. 31.) 10 000 Ft
Fiumei úti temető 48 156 Ft
Fiumei úti temető külön díj téli időszakban (nov. 20.–márc. 31.) 19 277 Ft
Csömöri temető 48 156 Ft
Szervmaradványok hamvainak szórása Újköztemetőben 12 504 Ft

II. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai Nettó ár

 1. Elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és  8 311 Ft
 kivétele, várakozással együtt 
 2. Hamvak temetőn belüli szállítása  8 311 Ft
 3. Temetőn belüli halottszállítás Mercedes gépkocsival, gépkocsiba  24 135 Ft
 helyezéssel és kivétellel,
 várakozással együtt (I. kategória) 
 4. Temetőn belüli halottszállítás új Mercedes gépkocsival, 24 135 Ft
 gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, várakozással együtt 
 (I. kategória) 
 5. Exhumált elhunyt temetőn belüli szállítása,   8 311 Ft
 gépkocsiba helyezése és kivétele, várakozással együtt 
 6. Temetőn belüli szállítás elhunyt vagy hamvak, sírból vagy    8 311 Ft
 fülkéből történő kivétele esetén, gépkocsiba helyezéssel 
 és kivétellel, várakozással együtt 
 7. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli 36 260 Ft 
 halottszállításhoz – sötétkék
 8. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli 36 260 Ft 
 halottszállításhoz – ezüst
 9. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli 
 halottszállításhoz további óránként 25 900 Ft
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10. Koszorúszállítás gépkocsival, ravataltól az elhelyezés helyéig

 – Farkasréti temetőben 8 311 Ft
 – X. Újköztemetőben 8 311 Ft
 – Fiumei úti temetőben 8 311 Ft
 – Farkasrét, Fiumei út, Újköztemető, Tamás utcai temetők kivételével 8 311 Ft

III. Sírhelynyitás és visszahantolás díja Nettó ár
       (ideértve az első temetést megelőző sírásást) 
 
Felnőtt sírhely: 36 007 Ft
Gyermek sírhely: 16 669 Ft
Urnasírhely: 16 669 Ft

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére Nettó ár
      valamennyi temetőben: 
 
Sírbolt építése esetén (30 nap érvényességi idővel): 34 949 Ft
Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén: 
 – Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban előírt 
  feltételek szerint munkánként és naponként  1 156 Ft
 – Betűvésés síremlékre (név és évszám) 353 Ft
Sírgondozó vállalkozók részére naponként 500 Ft

V. Gépjárművel temetőbe történő behajtás díja:  Nettó ár
 
Motorkerékpárral, személygépjárművel, tehergépjárművel, 
és autóbusszal történő temetői behajtás  díja (alkalmanként): 
 –  Újköztemetőben 370 Ft
 –  Farkasréti temetőben 370 Ft
 –  Erzsébeti temetőben 370 Ft
 –  Óbudai temetőben 370 Ft

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
106/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklete helyébe e ren-
delet 1. melléklete lép.

2. §

Az SZMSZ 6. melléklete („A Közgyűlés által a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra át-
ruházott hatáskörök jegyzéke”) kiegészül a „12. SZA-
BADSÁG OSZLOPA EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁT 
ELŐKÉSZÍTŐ IDEIGLENES BIZOTTSÁG” címmel és 
az ahhoz tartozó alábbi rendelkezésekkel:

„12. SZABADSÁG OSZLOPA EMLÉKMŰ FELÁLLÍ-
TÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ IDEIGLENES BIZOTTSÁG

12.1. Előkészíti a Szabadság oszlopa emlékmű felállí-
tását érintő beruházási feladatokat és döntéseket.

12.2. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlés részére a 
Szabadság oszlopa emlékmű beruházással kap-
csolatos, az emlékmű állításának körülményeivel 
összefüggő aktuális ügyekben.

12.3 Előkészíti a Szabadság oszlopa emlékmű köztéri 
elhelyezésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket. 

12.4 Előkészíti a helyszínválasztással kapcsolatos fela-
datokat és döntéseket.

12.5 Az ideiglenes bizottság fennállásának időtarta-
mára biztosított bizottsági keretösszeggel gazdál-
kodva szakértői véleményeket és terveket rendel 
meg és fizeti egyéb dologi kiadásait.

12.6 Körültekintő mérlegelés után dönt a beérkező 
szakértői véleményekről és a szakértők által java-
solt tervekről.

12.7 Felkérheti Budapest Főváros Önkormányzatának 
szakintézményeit, a Budapesti Történeti Múzeu-
mot és a BTM Budapest Galériát a szakértői 
munkában való részvételre.

12.8 A Magyar–Lengyel Barátság emlékmű felállí-
tását érintő beruházási feladatok és döntések 
előkészítése.

12.9 A Magyar–Lengyel Barátság napja rendezvény-
sorozat programjának megalkotása, és javaslatté-
tel a Közgyűlés számára

12.10 A Magyar–Lengyel Barátság napja rendezvény-
sorozat megszervezéséhez szükséges előkészületek 
és javaslatok megtétele.”

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Tekintettel a Szabadság oszlopa emlékmű méreteire, 
összetettségére, valamint a méltó helyszín kiválasztásá-
val járó körültekintő mérlegelés igényére, az emlékmű 
felállításának előkészítése és a beruházás végrehajtásá-
nak megkezdése várhatóan nagyszámú döntés megho-
zatalát igényli. Ezért a Fővárosi Közgyűlés döntéseinek 
előkészítése céljából ideiglenes bizottság működése in-
dokolt, amely a szakértői vélemények alapján jogosult 
állásfoglalás kiadására és a közgyűlési döntések előké-
szítésére.

A szervezeti és működési rend változtatása érdekében 
szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az ideiglenes bizottság létrehozására tekintettel a ja-
vaslat e rendelkezése pontosítja az SZMSZ-nek a bizott-
ságok felsorolását tartalmazó rendelkezéseit.

2. §-hoz

A módosítás az ideiglenes bizottság hatáskörét rögzíti.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 106/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
5. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

„A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma

  A
A Közgyűlés állandó bizottságai

 B
A bizottság létszáma

 1.  Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság  7 fő

 2.  Egészségpolitikai és Szociális Bizottság  7 fő

 3.  Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság  7 fő

 4.  Gazdasági Bizottság  7 fő

 5.  Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság  7 fő

 6.  Közbeszerzési Bizottság  7 fő

 7.  Közterület-hasznosítási Bizottság  5 fő

 8.  Oktatási Bizottság  7 fő

 9.  Pénzügyi és Költségvetési Bizottság  7 fő

 10.  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  7 fő

 11.  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  7 fő

 

  A
A Közgyűlés ideiglenes bizottságai

 B
A bizottság létszáma

 1.  BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság  5 fő

2. Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság  4 fő”

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
107/2013. (XII. 30.) 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 62. § (8) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekez-
désében foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képe-
ző 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XXIII. kerü-
let, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési 
terület I. és II. ütem területére vonatkozóan az e rende-
let 1. sz. térképi mellékletében foglaltaknak megfele-
lően módosul, a rendelet 2. számú mellékletét1 képező 
1:10 000 méretarányú térkép az e rendelet 2. sz. térképi 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul. 

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerüle-
ti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési 
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenysé-
gét. A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) bekezdés a) 

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

pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 
1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a ke-
rületi önkormányzatok kezdeményezik, a Budapest Te-
lepülésszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és 
Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi Sza-
bályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok összhangjához szükséges követel-
ményekről szóló 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
deletben foglaltak szerint.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
45. § (3) bekezdés értelmében az eljárás lefolytatására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatá-
lyos szabályainak megfelelően került sor. 

A FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet 
mellékleteit képező 1:4000 és 1:10 000 méretarányú tér-
képeinek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép, valamint a rendelet 1. § 
(1) bekezdés b) pontjában foglalt és a rendelet 2. sz. mel-
lékletét jelentő 1:10 000 méretarányú térkép módosítása 
a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

A FSZKT tartalma a Budapest XXIII. kerület, terve-
zett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület 
I. és II. ütem területére vonatkozóan a keretövezet mó-
dosítás alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. 
A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggés-
ben a XXIII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a 
módosítást, amely módosítás alapvetően kerületi érde-
ket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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II. rész

Kivonat 
Budapest Főváros Közgyűlése
2013. november 14-i ülésének

jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó 
napirendekkel kezdi ülését: 
– 1. „Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány 
alapító okiratának módosítására”,
– 2. „Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek mun-
kavégzésre irányuló további jogviszonyaival, továb-
bá összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tár-
gyalja meg a „Javaslat …/2013. (……) Főv. Kgy. 
rendelet megalkotására Budapest Főváros közigaz-
gatási területén a közterületek azon részének kijelö-
léséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló köz-
területi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1737/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Ja-
vaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” 
című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1738/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány 

alapító okiratának módosítására. 
 2. Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek mun-

kavégzésre irányuló további jogviszonyaival, 
továbbá összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
döntésre. 

 3. Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tari-
fákra. 

 4. Javaslat együttműködési megállapodás meg-
kötésére Budapest Főváros Önkormányzata és 
Hanoi Város Önkormányzata között. 

 5. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Város-
rehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgá-
lójának megválasztására és díjazásának megál-
lapítására. 

 6. Javaslat a „914802 Bűnmegelőzési keret cél-
tartaléka” felhasználására. 

 7. Javaslat a RÉV8 Zrt. felügyelőbizottsági elnö-
kének díjazásával kapcsolatos előzetes döntés 
meghozatalára. 

 8. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotásá-
ra, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a 
Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. 
évi illetménykiegészítésének és 2014. évi illet-
ményeltérítésének, valamint projektmenedzs-
ment feladatok ellátásához szükséges létszám 
határozatlan időre történő módosítása miatt 
szükséges előirányzat módosítására. 

 9. Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, az 
FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének bizto-
sítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. 
számú módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) 
Főv. Kgy. határozat végrehajtására. 

10. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésé-
re a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.-vel. 

11. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tár-
sulási szerződésének és alapító okiratának mó-
dosítása. 

12. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö-
vetkező rendkívüli közgyűlésének napirendi 
pontjaira vonatkozó előzetes döntések megho-
zatalára. 

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási te-
rületén a teherforgalom közlekedésének szabá-
lyozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására. 

14. Javaslat „A X. Sibrik Miklós úti híd felújítá-
sának megvalósításáról” szóló megvalósítási 
megállapodás 2. számú módosítására. 

15. Javaslat a 2012–2014. évi útfelújítási program 
megvalósításáról szóló megállapodás 4. számú 
módosítására. 

16. Javaslat a Helyi Adófeldolgozás Információs 
Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból 
eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fe-
dezet biztosítására. 
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17. Budapest II., Heinrich u. 3–5. sz. 11377/1 
hrsz.-ú ingatlan – Magyar Szentföld Templom 
– értékesítése. 

18. A Budapest XVII., Cséplő utca 125872 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó ingatlanhasználati meg-
állapodás módosítása. 

19. Javaslat a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 
engedélyokirat módosítására. 

20. Javaslat a 2014. évi folyószámla-hitelkeret jó-
váhagyására. 

21. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú ren-
delet módosítására Budapest X. kerület, Kőrösi 
Csoma Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–
Sibrik Miklós utca–Mádi út–Téglavető utca–
Dér utca–Harmat utca által határolt területre 
vonatkozóan. 

22. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
ről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
(FSZKT) eseti módosítására a Budapest XVI. 
kerület, Újszász utca–Nógrádverőce utca–
Album utca–Anilin utca által határolt terüle-
ten található 104099/7 hrsz.-ú területre vonat-
kozóan. 

23. Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szo-
borcsoport környezetrendezése” c. beruházás 
megvalósítása érdekében többletforrás biztosí-
tására. 

24. Javaslat a Roma-Net projekt folytatására az 
URBACT II programhoz pályázat benyújtá-
sára. 

25. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Mű-
jégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-
ja)” című projekt támogatási szerződésének 16. 
számú és engedélyokiratának 11. számú módo-
sítására. 

26. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szó-
ló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Prog-
ramhoz kapcsolódó döntések meghozatalára. 

27. Javaslat az oktatási ágazatban feladatváltozá-
sokhoz kapcsolódó előirányzatok módosítására. 

28. Javaslat Budapest Főváros Levéltára alapító 
okiratának módosítására. 

29. Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító ok-
iratának módosítására. 

30. Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazga-
tói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos 
döntésre. 

31. Javaslat a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyveze-
tői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos 
döntésre. 

32. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigaz-
gatójának megbízására. 

33. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonst-
rukció a gazdasági zónában” című engedélyok-
irat jóváhagyására. 

34. Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatói ál-
láshelyének pályázati felhívására, a pályázato-
kat véleményező szakmai bizottság tagjaira. 

35. Javaslat tagok delegálására egyes köznevelési 
intézményeknél létrehozandó intézményi ta-
nácsba. 

36. Javaslat a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Ga-
léria létrehozásával és működtetésével kapcso-
latos döntések meghozatalára.  

37. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
részleges rekonstrukciója” című engedélyok-
irat 3. számú módosítására. 

38. Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratá-
nak elfogadására. 

39. Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meg-
hosszabbítására. 

40. Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termé-
kek, szolgáltatások és tevékenységek elismeré-
séről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására. 

41. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Margitszigeti Atlétikai Centrum telephelyének 
fűtéskorszerűsítésére. 

42. Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek 
alapján történő támogatására. 

43. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club és egyes 
szakosztályai részére nyújtandó támogatás ren-
dezésére. 

44. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 
21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására. 

45. Javaslat a BKV 2011. évi tőkepótló támogatás 
elszámolásából eredő visszafi zetési kötelezett-
ség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 
990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesí-
tésére. 

46. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2013. novemberi rendkívüli közgyűlésének 
napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés 
meghozatalára.

47. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pá-
lyázaton támogatást elnyert projektek együtt-
működési megállapodásainak jóváhagyására.

48. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. 

49. A BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 4. 
számú módosítása.

50. Javaslat a FÁÜ Zrt.-vel peren kívüli egyezség 
jóváhagyására.

51. Budapest XVII. kerület, 122015 hrsz.-ú ingat-
lan kártalanítási ügye. 

52. Javaslat a Budapest III., Csillaghegyi út – Tö-
rökkő utca 19864/4 hrsz.-ú ingatlan használat-
ba adására. 
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53. Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Bu-
dapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú in-
gatlan értékesítésére. 

54. Kikötői parthasználati megállapodások hosz-
szabbítása. 

55. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban meg-
kötött kerületi megállapodások módosítására. 

56. Javaslat a „Budapest Szíve Program – Repre-
zentatív kaputérség kiépítése, I. ütem” című, 
KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt tá-
mogatási szerződésének 8. sz. módosítására, 
valamint a projekt engedélyokiratának 7. sz. 
módosítására. 

57. Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-5.1.1/
D2-13 jelű konstrukcióba.

58. Előzetes hozzájárulás kérése Budapest Fő-
város Önkormányzatának az „iCapital – EU 
Innovation Award” pályázaton való indulás-
hoz. 

59. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) 
bekezdésében rögzített hozzájárulási jogá-
nak gyakorlására a Budapest XXII. kerület, 
Budafok-Tétény Városrendezési és Építési 
Szabályzatának módosítása a Rákóczi út–Gyu-
la vezér út–Terv utca–Halk utca–Z-EZ övezet 
határa–Kőbányai út által határolt területre vo-
natkozóan. 

60. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) 
bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának 
gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) 
bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakor-
lására a Budapest VIII. kerület, Józsefváros 
Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 
Fiumei út–Salgótarjáni út–MÁV vasútvonal–
Kőbányai út–Orczy tér által határolt területére 
vonatkozóan. 

61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) 
bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának 
gyakorlására a Budapest XI. kerület, Henger-
malom út–Szerémi út–Hauszmann Alajos ut-
ca–Budafoki út által határolt területre vonatko-
zóan. 

62. Javaslat a 4. sz. metró projekt keretében el-
bontásra került közvilágítási hálózat értékének 
megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére 
a BDK Kft-vel. 

63. Javaslat beruházási megállapodás megkötésére 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ke-
rületi Önkormányzattal. 

64. Javaslat alapítói utasítás kiadására az Óbudai 
Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújí-
tás forrásrendezésével összefüggésben a BVV 
Zrt. fejlesztési tartalékának felhasználása ér-
dekében. 

65. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő-
igazgatói pályázatával kapcsolatos döntésre. 

66. Javaslat az EIA/2012/3.7.4. Fővárosi Migrációs 
Kerekasztal c. projekt támogatási szerződésének 
1. sz. módosítására. 

67. Javaslat Budapest Márka elismerő címek ado-
mányozására. 

68. A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdoná-
ban lévő gazdasági társaságok 2014. évi üzle-
ti tervei tartalmi és formai követelményeinek 
meghatározása, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági társa-
ságok 2013. évi éves beszámolói és 2014. évi 
üzleti tervei elkészítésének és közgyűlési jóvá-
hagyásának ütemezése. 

69. Az SZMSZ – 11/2013. (III. 18.) – 6. sz. mel-
léklet 4.4 pontja szerinti beszámoló. 

70. Javaslat a „Rögtön jövök!” projektiroda és ga-
léria üzemeltetésére.

71. Javaslat a T-Rádió Közhasznú Alapítvány szá-
mára 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bi-
zottsági keret” céltartalék címkód terhére nyúj-
tott támogatás beszámolójának elfogadására. 

72. Beszámoló a Közlekedési Tanácsnok éves 
(2013. évi) tevékenységéről. 

73.Javaslat elvi döntés meghozatalára a XXIII. ke-
rület, Meddőhányó utca és Dobó utca közötti 
útszakasz közvilágításának biztosítására. 

74. Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár 
közbiztonságának növelését biztosító egyszeri 
támogatás nyújtására. 

75. Javaslat a BKV Zrt. 2014. évben lejáró hiteleire 
vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalára. 

76. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határo-
zatok végrehajtásáról. 

77. FŐKERT NZrt. 2013. évi zöldfelületi közszol-
gáltatási szerződés 3. sz. módosítása. 

78. Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötött vállalkozá-
si szerződés teljesítéséhez szükséges döntések 
meghozatalára. 

Ebédszünet utáni első napirend:
Javaslat …/2013. (……) Főv. Kgy. rendelet megal-
kotására Budapest Főváros közigazgatási területén 
a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az 
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózko-
dás jogellenesnek minősül. 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Német Is-
kola Alapítvány alapító okiratának módosítására.



2013. december 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2601

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1739/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy a Budapesti Német Iskola Alapít-
vány Tanácsába a Fővárosi Önkormányzat, mint 
alapító jelöltjeként Pál-Botházy Emesét jelöli, to-
vábbá – elfogadva a Társalapítók jelölését – az Ala-
pítványi Tanácsot a változások bírósági nyilvántar-
tásba bejegyzésének napjától az alábbiak szerint 
választja meg: 
• dr. Panker Mária Anna Magyarország jelölé-

 se alapján – határo-
 zatlan időre;

• Pál-Botházy Emese Budapest Főváros
 Önkormányzata jelö-
 lése alapján – határo-
 zatlan időre;

• Stefanie Rolli Baden-Würtenberg
 Tartomány jelölése
 alapján – határozat-
 lan időre;

• dr. Jens Waibel Német Szövetségi 
 Köztársaság jelölése
 alapján – határozatlan 
 időre;

• Peter Inzenhofer a német gazdaság
 képviselője – 3 éves
 határozott időre;

• Wolfart Jánosné a magyarországi né-
 met népcsoport kép-
 viselője – 3 éves ha-
 tározott időre;

• dr. Petrányi Dóra az iskolában tanuló
 diákok szüleinek kép-
 viselője – 3 éves ha-
 tározott időre;

• Varga István az iskolában tanuló
 diákok szüleinek kép-
 viselője – 3 éves ha-
 tározott időre;

• Dr. Marc-Tell Madl az iskolában tanuló
 diákok szüleinek kép-
 viselője – 3 éves ha-
 tározott időre,

az Alapítványi Tanács elnöke: dr. Petrányi Dóra,
az Alapítványi Tanács elnökhelyettese: Peter 
Inzenhofer. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat által delegált tagot és Társalapítókat a 
döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1740/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
A Budapesti Német Iskola Alapítvány felügye-
lőbizottságába a Fővárosi Önkormányzat tagjaként 

Takács Máriát jelöli, továbbá – elfogadva a Társala-
pítók jelölését – a felügyelőbizottságot a bírósági 
nyilvántartásba bejegyzésének napjától 5 éves hatá-
rozott időtartamra az alábbi összetételben választja 
meg: 
• Olaf Giehl
• Andrea Köhler
• Mézner Rita 
• Takács Mária.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat által delegált tagot és Társalapítókat a 
döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1741/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány 
alapító okiratának az előterjesztés 5. sz. mellékle-
te szerinti módosítását, valamint az előterjesztés 6. 
sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az ala-
pító okirat módosítás és a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat kulturális kft.-k ügyve-
zetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival, 
továbbá összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre. 

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1742/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofi t 
Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 
01-09-963632) közötti szerződés megkötését, Bá-
lint András „Arthur Schnitzler: Anatol„ c. művének 
rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifi -
zetett díjak együttes összege nem haladhatja meg 
az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszere-
sének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1743/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofi t 
Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 
01-09-963632) közötti szerződés megkötését, Bálint 
András „Magvető Est” műsorvezetői, az „Úr és ku-
tya”, a „Holt lelkek”, a „Mozgófénykép” c. előadá-
sokban végzett színészi, valamint az „Irodallam” c. 
előadás rendezői és színészi tevékenységével kap-
csolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
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tartalommal, azzal, hogy a kifi zetett díjak együttes 
összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi sze-
mélyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1744/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofi t Kft. és a 
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szerve-
ző és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 
01-06-755373) közötti felhasználói szerződés meg-
kötését, Szirtes Tamás ügyvezető „Poligamy” című 
musical felhasználásával kapcsolatban az előter-
jesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy a kifi zetett díjak együttes összege nem halad-
hatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére ti-
zenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1745/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofi t Kft. 
és a Med-art II. Művészeti Betéti Társaság (cég-
jegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés 
megkötését, Meczner János „Diótörő” c. mű ren-
dezésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifi zetett 
díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügy-
vezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 
40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1746/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján Puskás 
Tamásnak, a Centrál Színház Nonprofi t Kft. ügy-
vezető igazgatójának az Orgonás Kulturális Szol-
gáltató Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-
06-735702), és a P&B Szórakoztatás Szervező és 
Bonyolító Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 
01-06-117064) történő részesedés szerzés tilalma 
alól a felmentést megadja.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1747/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi Puskás Tamásnak, a Centrál Szín-
ház Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatójának a mun-
ka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. 
§ (2) bekezdés c) pontja alapján tett bejelentését, 
mely szerint hozzátartozója, Básti Julianna a P&B 
Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszám: 01-06-117064) kültagja.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2014. évi közösségi 
közlekedési tarifákra. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
  dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1748/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közösségi köz-
lekedés viteldíjainak 2014. évi legmagasabb mérté-
két, a 2013. évi viteldíjak összegéhez képest 30%-
kal csökkentett mértékben állapítja meg valamennyi 
termékkategória vonatkozásában.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Közgyű-
lés átruházott hatáskörében eljárva törvénymódo-
sítást kezdeményezzen a 100%-os önkormányzati 
tulajdonú és közszolgáltatási szerződéssel közös-
ségi közlekedést fenntartó, üzemeltető szolgáltatók 
esetében, a legalább 6.000 főt elérő vállalkozások 
vonatkozásában annak érdekében, hogy a jogalkotó 
a jövedéki adó megfi zetése alól ezen szolgáltatók 
számára mentességet biztosítson.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1749/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2014. évi közösségi közlekedési tari-
fákat és a hatálybalépés érdekében megköti a Buda-
pest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 
létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szó-
ló keretmegállapodás 9. számú módosítását a 0013-
as számú módosító indítvány 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Tarlós István 

1750/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
Felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az utazó-
közönség a rezsicsökkentés nyomán bekövetkezett 
árváltozásról a lehető legszéleseb körben és rész-
letesen kapjon tájékoztatást, továbbá minden szük-
séges intézkedést tegyen meg az olcsóbb bérletek 
2014. január 1-jei zökkenőmentes bevezetése érde-
kében. 

Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat együttműködési meg-
állapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányza-
ta és Hanoi Város Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1751/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Hanoi Város Önkormányzata között 
2013. szeptember 16. napján megkötött együtt-
működési megállapodást az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Városfej-
lesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. könyv-
vizsgálójának megválasztására és díjazásának megálla-
pítására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1752/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a 
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 
Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva 
– tudomásul veszi a Társaság jelenlegi megvá-

lasztott könyvvizsgálójának a Regálé Account 
Könyvvizsgáló, Adószakértő és Könyvelő 
Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, 
Fogarasi utca 6/b/2.) könyvvizsgálói tisztsé-
géről történő lemondását és a könyvvizsgálói 
megbízási szerződés felbontását.

– a Társaság könyvvizsgálójának megválaszt-
ja az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgá-
ló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Tár-
saságot (székhelye: 1148 Budapest, Vezér út 
166/A., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-915242, 
könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 
001703), könyvvizsgálatért személyében is fe-
lelős személynek megválasztja Elekes Máriát 
(lakcíme: 2030 Érd, Rekettye u. 9., könyvvizs-
gálói kamarai nyilvántartási száma: 003156) 
2013. november 15-től 2015. május 31-ig terje-
dő időszakra, a Társaság 2013. és 2014. üzleti 
évének könyvvizsgálatára, díjazását 1 500 000 
Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

– felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § 
(2) bekezdésének megfelelően a részvénye-
si döntésről a Budapesti Városfejlesztési és 
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igaz-
gatóságát értesítse annak érdekében, hogy a 
könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cég-
bírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizs-
gáló megválasztását követő 90 napon belül a 

könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gon-
doskodjon.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a „914802 Bűnmeg-
előzési keret céltartaléka” felhasználására.

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1753/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében támogatja az alábbi szerveze-
teket:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE: 

(E Ft)

T-Rádió Közhasznú 
Alapítvány

Általános 
és középiskolás 

tanulóknak, 
pedagógusoknak 

szóló „a drogokról 
másképpen” 

előadássorozat 
támogatása.

4 000

Budapesti 
és Agglomerációs 

Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége

Az Egységes Polgárőr 
Informatikai Rendszer, 

valamint 24 órás 
központi ügyeleti 

rendszer működési, 
fenntartási költségeinek 

támogatása.

4 000

1754/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében csökkenti a „914802 Bűnmeg-
előzési keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül 
működési tartalék előirányzatát 8.000 E Ft-tal, és 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847402 
Bűnmegelőzési keret” cím működési célú pénz-
eszközátadás áht-n kívülre kiadás előirányzatát az 
alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE:

(E Ft)

T-Rádió Közhasznú 
Alapítvány

Általános és 
középiskolás 
tanulóknak, 

pedagógusoknak 
szóló „a drogokról 

másképpen” 
előadássorozat 

támogatása.

4 000

Budapesti 
és Agglomerációs 

Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége

Az Egységes Polgárőr 
Informatikai Rendszer, 

valamint 24 órás 
központi ügyeleti 

rendszer működési, 
fenntartási költségeinek 

támogatása.

4 000
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1755/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a T-Rádió Közhasznú Ala-
pítvánnyal az előterjesztés 3. számú melléklete sze-
rinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1756/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti és Agglome-
rációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti támogatási 
szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat a RÉV8 Zrt. 
felügyelőbizottsági elnökének díjazásával kapcsolatos 
előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, 
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1757/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) 
pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Vá-
rosfejlesztési Zrt. soron következő rendkívüli köz-
gyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
részvényes meghatalmazottjaként és képviseleté-
ben szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselő-
je kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa a következő döntés meghozatalát: 
– A többségi tulajdonos előzetes döntésével meg-

egyezően, a RÉV8 Zrt. felügyelőbizottsági el-
nöke, Vörös Tamás (anyja neve: Kurusta Edit 
Rózsa, lakcíme: 1089 Budapest, Benyovszky 
Móric utca 29/B.) megbízási díjának bruttó 
250 000 Ft/hó összegben történő megállapítá-
sát, amely 2013. július 1. napjától érvényes. 

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat …/2013. (……) Főv. 
Kgy. rendelet megalkotására Budapest főváros közigaz-
gatási területén a közterületek azon részének kijelölésé-
ről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tar-
tózkodás jogellenesnek minősül.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, 
   dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete sze-
rinti rendelettervezet 1. sz. mellékletének 10. pontja 
– valamennyi burkolt járda – törlésre kerül.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1759/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a „Javaslat …/2013. (……) Főv. Kgy. rendelet meg-
alkotására Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartóz-
kodás jogellenesnek minősül” című előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti …/2013. (……) Főv. 
Kgy. rendelet-tervezet 1. számú mellékletének 8. 
pontját az alábbi tartalommal fogadja el:
8. „A Budapest főváros közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének egységes kialakítá-
sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
művek tárolásának szabályozásáról szóló fővárosi 
közgyűlési rendelet szerinti védett és kiemelten vé-
dett területek az Óbudai-sziget kivételével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti rendelet-tervezet 2. sz. mellékletébe be-
épülnek a pótlólag megküldött XIV., XVI., XVII., 
XVIII. kerületi, és a helyszínen 016/B. sz. alatt ki-
osztott IV. kerületi javaslatok. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el az előter-
jesztés szerinti …/2013. (……) Főv. Kgy. rende-
letet Budapest főváros közigazgatási területén a 
közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az 
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózko-
dás jogellenesnek minősül.
A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban elfogadott 
Hajléktalanellátási Koncepciójának alapelveit és 
céljait és az önkormányzat legfőbb teendőit – me-
lyek hozzájárulnak a tömeges hajléktalanság felszá-
molásához, a hajléktalanná válás megelőzéséhez, a 
fővárosi hajléktalanellátó rendszer megújításához – 
elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hajléktalanügyi 
Koncepciót szükség szerint aktualizálja és azt ter-
jessze be a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra.

Határidő: 2014. január
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hajléktalanügyi 
Koncepció végrehajtásához a cselekvési tervet a 
hajléktalanellátásban dolgozó szakemberek bevo-
násával készíttesse elő, és azt terjessze be a Fővá-
rosi Közgyűlés elé elfogadásra.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet előter-
jesztésének időpontja

Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 77/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét Budapest főváros közigazgatási területén 
a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol 
az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tar-
tózkodás jogellenesnek minősül, az előterjesztés 
– az egyéni előterjesztői módosító indítvánnyal és 
a szóbeli kiegészítéssel módosított, illetve a beér-
kezett IV., XIV., XVI., XVII., XVIII. kerületi ja-
vaslatokkal kiegészített – 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1762/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalá-
sával folytatja ülését:
 8. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotásá-

ra, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a 
Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. 
évi illetménykiegészítésének és 2014. évi illet-
ményeltérítésének, valamint projektmenedzs-
ment feladatok ellátásához szükséges létszám 
határozatlan időre történő módosítása miatt 
szükséges előirányzat módosítására. 

 9. Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, az 
FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének bizto-
sítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. 
számú módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) 
Főv. Kgy. határozat végrehajtására. 

10. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésé-
re a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.-vel. 

11. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás tár-
sulási szerződésének és alapító okiratának mó-
dosítása. 

12. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö-
vetkező rendkívüli közgyűlésének napirendi 
pontjaira vonatkozó előzetes döntések megho-
zatalára. 

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási te-
rületén a teherforgalom közlekedésének szabá-
lyozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására. 

14. Javaslat „A X. Sibrik Miklós úti híd felújítá-
sának megvalósításáról” szóló megvalósítási 
megállapodás 2. számú módosítására. 

15. Javaslat a 2012–2014. évi útfelújítási program 
megvalósításáról szóló megállapodás 4. számú 
módosítására. 

19. Javaslat a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 
engedélyokirat módosítására. 

20. Javaslat a 2014. évi folyószámla-hitelkeret jó-
váhagyására. 

30. Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazga-
tói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos 
döntésre. 

31. Javaslat a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyveze-
tői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos 
döntésre. 

32. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigaz-
gatójának megbízására. 

45. Javaslat a BKV 2011. évi tőkepótló támogatás 
elszámolásából eredő visszafi zetési kötelezett-
ség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 
990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesí-
tésére. 

46. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2013. novemberi rendkívüli közgyűlésének 
napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés 
meghozatalára.

47. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pá-
lyázaton támogatást elnyert projektek együtt-
működési megállapodásainak jóváhagyására.

60. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) 
bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának 
gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) 
bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakor-
lására a Budapest VIII. kerület, Józsefváros 
Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a 
Fiumei út–Salgótarjáni út–MÁV vasútvonal–
Kőbányai út–Orczy tér által határolt területére 
vonatkozóan. 

61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) 
bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának 
gyakorlására a Budapest XI. kerület, Henger-
malom út–Szerémi út–Hauszmann Alajos ut-
ca–Budafoki út által határolt területre vonatko-
zóan. 

62. Javaslat a 4. sz. metró projekt keretében el-
bontásra került közvilágítási hálózat értékének 
megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére 
a BDK Kft-vel. 

A napirend 9. pontja: Javaslat önkormányzati rende-
let megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségválla-
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lásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. évi 
illetménykiegészítésének és 2014. évi illetményeltérítésé-
nek, valamint projektmenedzsment feladatok ellátásához 
szükséges létszám határozatlan időre történő módosítása 
miatt szükséges előirányzat módosítására.

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgo-
zó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 
mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal 
– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. 

évi illetménykiegészítésének biztosítására a 
2014. évi költségvetésben a „710901 Igazgatá-
si apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadá-
si előirányzatán 545 560 E Ft összegben (ebből: 
személyi juttatások 429 575 E Ft, a munkaadó-
kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 115 985 E Ft), melyhez a fedezet az éves 
költségvetési rendeletekben betervezésre ke-
rült, így 2014. évre – a korábbi évekhez képest 
– többletforrás biztosítására nincs szükség;

– Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság köztisztviselői 2014. évi illetménykiegé-
szítésének biztosítására a 2014. évi költség-
vetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és ki-
adási előirányzatán 151 424 E Ft összegben 
(ebből: személyi juttatások 119 232 E Ft, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 32 192 E Ft), melyhez a fe-
dezet az éves költségvetési rendeletekben be-
tervezésre került, így 2014. évre – a korábbi 
évekhez képest – többletforrás biztosítására 
nincs szükség.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

1764/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal 
– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. 

évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) be-
kezdése alapján történő biztosítására a 2014. 
évi költségvetésben a „710901 Igazgatási ap-
parátus kiadásai” cím támogatási és kiadási 
előirányzatán 328 727 E Ft összegben (ebből: 

személyi juttatások 258 840 E Ft, a munkaadó-
kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá-
si adó 69 887 E Ft), melyhez a fedezet az éves 
költségvetési rendeletekben betervezésre ke-
rült, így 2014. évre – a korábbi évekhez képest 
– többletforrás biztosítására nincs szükség;

– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság köztisztviselői 2014. évi illetményel-
térítésének biztosítására a 2014. évi költség-
vetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és 
kiadási előirányzatán 6 891 E Ft összegben 
(ebből: személyi juttatások 5 426 E Ft, a mun-
kaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 1 465 E Ft) és engedélyezi, hogy 
a szükséges fedezetet az Igazgatóság a saját 
bevételeiből biztosítsa.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

1765/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az uniós társfi nanszírozással meg-
valósuló fejlesztések megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzsment és szakmai menedzsment fel-
adatok maradéktalan és megfelelő színvonalon tör-
ténő ellátása érdekében a Projekt Megvalósító Cso-
port 11 fő köztisztviselői álláshelyének időtartamát 
határozatlan időre módosítja, melynek fedezetét 
a 2014. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási 
apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán 96 335 E Ft összegben biztosítja (ebből: 
személyi juttatások 76 332 E Ft, a munkaadókat ter-
helő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 013 
E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési ren-
deletekben betervezésre került, így 2014. évre – a 
korábbi évekhez képest – többletforrás biztosításá-
ra nincs szükség.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Vagyonrendelet 
módosítására, az FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének 
biztosítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. számú 
módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. hatá-
rozat végrehajtására.

Előterjesztő: dr. György István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 79/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest Főváros Önkormányzata va-
gyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerint.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy biztosítja az FTSZV Kft. 2013. év 
második félévére vonatkozó, a központi díjintéz-
kedések végrehajtásából fakadó forrásszükségle-
tét, és ennek érdekében a 2013. évre vonatkozóan 
72 000 E Ft elszámolási kötelemmel terhelt előze-
tes pénzügyi támogatást biztosít. Ennek érdekében 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 72 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejű-
leg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi 
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. köz-
szolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon 
belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívül-
re előirányzatát.

1767/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a központi díjintézkedések pénz-
ügyi hatásainak ellentételezésére a 2013. évre el-
számolási kötelemmel biztosított támogatás ösz-
szege és a FTSZV Kft. könyvvizsgálói jelentéssel 
alátámasztott tényleges forrásigény (jogos kom-
penzációigény) különbözetének elszámolása alap-
ján az igazolt többletforrást biztosítja a FTSZV Kft. 
részére, illetve a tényleges forrásigényt meghaladó 
támogatás összegét a FTSZV Kft. visszafi zeti a Fő-
városi Önkormányzatnak.

Határidő: a FTSZV Kft. auditált mérlegének elfoga-
dását követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

1768/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat vég-
rehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános 
tartalék” cím kiadási előirányzatát 140 000 E Ft-tal, 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„823701 Fővárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámo-
lása” címrend kiadási, azon belül működési célú 
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1769/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat vég-
rehajtása érdekében előzetesen kötelezettséget vál-
lal arra, hogy a 2014. évi költségvetésében 168 000 
E Ft, a 2015. évi költségvetésében 28 000 E Ft mű-
ködési célú pénzeszköz előirányzatot biztosít a 
„823701 Fővárosi Településtisztasági és Környe-
zetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolá-
sa” címkódon.

Határidő: a 2014–2015. évi költségvetés tervezésé-
vel egyidejűleg

Felelős: Tarlós István 

1770/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtiszta-
sági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgálta-
tási szerződés 7. sz. módosítását az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat közszolgálta-
tási szerződés megkötésére a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
elismeri az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
díjjavaslatban foglaltakat, mint a 2013. évi díjkom-
penzáció alapját képező számított díj mértékét.

1772/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Biztosítja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-
ipari Kft. részére a kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás 2013. évi hiányzó forrását, ennek érdekében 
201 763 E Ft-tal, azaz kétszázegymillió-hétszázhat-
vanháromezer forinttal csökkenti a „919801 Közmű 
feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltar-
talék” cím kiadási előirányzatát, valamint 343 237 
E Ft-tal, azaz háromszáznegyvenhárommillió-két-
százharminchétezer forinttal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és 
ezzel egyidejűleg 545 000 E Ft-tal, azaz ötszáz-
negyvenötmillió forinttal megemeli az új „889301 
Kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok” cím 
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre ki-
adási előirányzatát.

1773/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szer-
ződés folytonosságát biztosító új közszolgáltatási 
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezé-
sét követő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Fővárosi Közterület-haszno-
sítási Társulás társulási szerződésének és alapító okira-
tának módosítása.

Előterjesztő: dr. György István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Tár-
sulás alapító okiratát az előterjesztés 3. számú mel-
léklete szerinti tartalommal. 

1775/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-
hasznosítási Társulás alapító okirata módosításá-
nak aláírására, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 
4. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1776/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Tár-
sulás társulási szerződését az előterjesztés 5. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

1777/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-
hasznosítási Társulás társulási szerződése módosí-
tásának aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt társulási szerződés, az 
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalom-
mal történő aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi 
pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1778/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényese a BKSZT 
Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadá-
sát követően továbbra is a Fővárosi Vízművek Zrt. 
részvényese kíván maradni.
Felkéri a főpolgármestert az ezzel kapcsolatos – a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(Gt.) 71. § (2) bekezdésére fi gyelemmel teendő –, 
az előterjesztés 2/4. sz. mellékletét képező nyilat-
kozat aláírására. 

Határidő: 2013. november 18. 
Felelős: Tarlós István 

1779/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. 
november 18-án tartandó rendkívüli közgyűlé-
sén Budapest Főváros Önkormányzata részvénye-
si képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
1. napirendi pont:
– a BKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be tör-

ténő beolvadásának elhatározását a Gt. 81. §-a 
szerint, továbbá a Gt. 78. § (2) bekezdésére te-
kintettel, a részvényesektől előzetesen beszer-
zett nyilatkozat alapján – fi gyelembe véve azt 
is, hogy a beolvadó társaság kizárólagos tulaj-
donosa a Fővárosi Vízművek Zrt. – annak meg-
állapítását, hogy a beolvadást követően a jog-
utód Fővárosi Vízművek Zrt.-nek valamennyi 
jelenlegi részvényes tagja kíván maradni.

– a beolvadáshoz a Gt. 73. § (2) bekezdése alap-
ján vagyonmérleg-tervezetként a számviteli 
törvény szerinti beszámoló mérlegének elfo-
gadását, erre fi gyelemmel a beolvadáshoz kap-
csolódó vagyonmérleg-tervezetek, illetve va-
gyonleltár-tervezetek fordulónapjának 2013. 
december 31. napjában történő meghatározá-
sát. Továbbá az arra vonatkozó döntés meg-
hozatalát, miszerint a Fővárosi Vízművek Zrt. 
közgyűlése megbízza a Társaság igazgatóságát 
– a beolvadó BKSZT Kft. vezető tisztségvise-
lőivel, valamint az érintett társaságok menedzs-
mentjével együttműködve – a vagyonmérleg- 
és vagyonleltár-tervezetek, a szükséges egyéb 
okiratok, valamint a beolvadási szerződés el-
készítésével. 

– az ebből a célból lefolytatott közbeszerzési el-
járásban nyertes AlternAudit Könyvvizsgáló 
és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1222 Budapest, 
Tüzér u. 7.) független könyvvizsgáló társa-
ság megválasztását a beolvadással kapcsolatos 
könyvvizsgálói tevékenységek elvégzésére, az 
előterjesztés 2/1. sz. mellékletét képező szer-
ződésnek megfelelően.

– a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálatra 
vonatkozó díjazás 4 450 000 Ft + a mindenkori 
áfa törvényben foglalt mértékű áfa összeggel 
történő elfogadását.

– a Társaság közgyűlésének arra vonatkozó dön-
tését, miszerint él azzal a lehetőséggel, hogy a 
közbeszerzési eljárás során 2. helyezettet is hir-
det, amely a Mazars Könyvszakértő és Tanács-
adói Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70–72.). 
Ebben az esetben a könyvvizsgálói tevékeny-
ség ellátására az előterjesztés 2/2. sz. mellék-
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letét képező szerződésnek megfelelően kerül 
sor. 

2. napirendi pont: 
– Budapest Főváros Önkormányzatával 2012 

decemberében kötött vagyonátszállási meg-
állapodás 1. sz. módosításának elfogadását az 
1586/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal el-
fogadott tartalomnak megfelelően. 

3. napirendi pont: 
– Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővá-

rosi Vízművek Zrt. között a BKSZT Budapesti 
Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Tár-
saságban meglévő 50,2%-os üzletrész megvá-
sárlása tárgyában létrejött üzletrész és részvény 
adásvételi szerződés módosításának jóváha-
gyását az 1700/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. hatá-
rozattal elfogadott tartalomnak megfelelően. 

4. napirendi pont: 
– A Microsoft Enterprise Agreement meghosz-

szabbítása című, legfeljebb 210,00 M Ft + áfa 
értékű beruházási alapokmány elfogadását az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. 

5. napirendi pont: 
– A döntéshez szükséges dokumentumok hiányá-

ban a napirendi pontnak a Társaság közgyűlésé-
nek napirendjéről történő levételét. 

Határidő: 2013. november 18. 
Felelős: Tarlós István 

1780/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. 2013. november 18-án tartandó 
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat 
részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal 
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a 
részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírá-
sára és kiadására.

Határidő: 2013. november 18. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének 
szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirend-
jéről. 

A napirend 15. pontja: Javaslat a „X. Sibrik Miklós 
úti híd felújításának megvalósításáról” szóló megvalósí-
tási megállapodás 2. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” fel-
adat megemelt 3.632.156 E Ft összköltséggel tör-
ténő megvalósításával és biztosítja a 2015. évben 
felmerülő 306.617 E Ft többlet forrásigényt.

1783/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat több-
letforrásának biztosítása érdekében csökkenti a 
„883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül 
az intézményi felújítások előirányzatán a „X. Sibrik 
Miklós úti híd felújítása” feladatot 784.379 E Ft-tal, 
valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 306.617 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati 
beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási 
célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átüteme-
zésének tartaléka” előirányzatát 1.090.996 E Ft-tal.
Ezzel a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat 
teljes költsége 3.632.157 E Ft-ra, 2013. évi előirány-
zata 178.473 E Ft-ra, 2014. évi üteme 1.427.788 E 
Ft-ra, 2015. évi üteme 1.963.208 E Ft-ra változik.

1784/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” 
feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

1785/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „X. Sibrik Miklós úti híd felújításának 
megvalósításáról” szóló megvalósítási megálla-
podás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2012. – 2014. évi 
útfelújítási program megvalósításáról szóló megállapo-
dás 4. számú módosítására. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi 
útfelújítási program késedelme a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. által kialakított „új, integ-
rált útfelújítási modell” miatt következett be, amely 
miatt kártérítési igénnyel él a közlekedésszervező 
vállalat irányában. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
az okozott kár mértékének megállapítására vonat-
kozó kalkuláció elkészítése érdekében intézkedjen, 
és azt terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

Vitézy Dávid László jogviszonyának további fenn-
tartásával nem ért egyet, ezért felkéri a BKK Zrt. 
igazgatóságának elnökét, hogy a vezérigazgatóval 
a munkaszerződést szüntesse meg.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a belső ellenőrzés 
soron kívüli vizsgálata mellett intézkedjen a koráb-
bi vezérigazgató kártérítési felelősségének megál-
lapításáról. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1787/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
egyetért a „2012–2014. évi Útfelújítási Program” 
projektjavaslatban foglalt műszaki tartalommal tör-
ténő megvalósításával.

1788/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2012–2014. évi Útfelújítási Prog-
ram” c. feladat engedélyokiratának 1. számú mó-
dosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete, illetve 
az előterjesztő által szóban tett módosítás szerinti 
tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1789/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Megvalósítási megállapodás a 2012–
2014. évi Útfelújítási Program megvalósításáról” 
4. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a pénzügyi rendszer 
továbbfejlesztése engedélyokirat módosítására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1790/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Integrált Pénzügyi Információs 
Rendszer supportja, jogszabálykövetés és infor-
matikai támogatás fedezetét a „740302 Hivatali 
beruházások” címen szereplő, „Pénzügyi rendszer 
továbbfejlesztése” feladat terhére biztosítja (2013-
ban 25 000 E Ft összegben, 2014-ben 20 900 E Ft 
összegben), ezáltal a pénzügyi rendszer továbbfej-
lesztése feladatot 54 100 E Ft összköltséggel kíván-
ja megvalósítani.

1791/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökken-
ti a „740302 Hivatali beruházások” címen belül 
a „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladat 
2013. évi támogatási és kiadási, azon belül céljel-
leggel támogatott intézményi beruházás előirányza-
tát 25 000 E Ft-tal, 2014. évi előirányzatát 20 900 
E Ft-tal. Egyidejűleg 25 000 E Ft-tal megemeli a 
„710501 Hivatali informatikai feladatok” cím tá-
mogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások 
előirányzatát.
A „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladat 
összköltsége 54 100 E Ft-ra módosul (2013. évi 
előirányzata 25 000 E Ft-ról 0 Ft-ra, 2014. évi elő-
irányzata 25 000 E Ft-ról 4 100 E Ft-ra módosul), a 
2015. és a 2016. évi előirányzata változatlan. 

1792/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az Integrált Pénz-
ügyi Információs Rendszer supportja, jogszabály-
követés és informatikai támogatás 2014. évi fede-
zetére 20 900 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali 
informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, 
azon belül a dologi kiadások előirányzatán. 

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

1793/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése 
című, 006793 számú engedélyokirat 1. számú mó-
dosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a 2014. évi folyó-
számla-hitelkeret jóváhagyására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 



2013. december 30. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2611

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1794/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 
2014. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 
25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe. 

1795/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellék-
letében szereplő 1. sz. szerződésmódosítást, és fel-
kéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás és az 
előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő egységes 
folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1796/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
Kötelezettséget vállal, hogy a 2014. évi folyószám-
lahitel igénybevételének és visszafi zetésének idő-
tartama alatt annak járulékait 2014. évi költségveté-
sébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési 
előirányzat-módosítások során fi gyelembe veszi. 

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor, illet-
ve folyamatos a 2014. év során 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Operett-
színház főigazgatói álláshelyének pályáztatásával kap-
csolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1797/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében el-
járva, az előadó-művészeti szervezetek támogatá-
sáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alap-
ján a Budapesti Operettszínház vezetői – főigazga-
tói – munkakör ellátására pályázatot ír ki az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – azzal 
az eltéréssel, hogy a munkakör betöltésének időtar-
tama 2014. február 1-jétől 2019. január 31-ig terje-
dő időtartamra módosul –, egyben felkéri a főpol-
gármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázat megjelentetése érdekében. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1798/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művé-
szeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglal-
koztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tör-
vény 39. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy 
a Budapesti Operettszínház vezetői – főigazgatói – 
munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felké-
ri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1799/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a Budapesti Operettszínház főigazga-
tói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleménye-
ző szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gya-
korlója képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:
– Orbán Gyöngyi, fővárosi képviselő;
– ………………………………………

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1800/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy intéz-
kedjen a Budapesti Operettszínház vezetői – fő-
igazgatói – álláshelyére beérkezett pályázatokat 
véleményező szakmai bizottság tagjainak felkéré-
séről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1801/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak 
alapján úgy dönt, hogy – amennyiben a pályázati el-
járás 2014. január 31. napjáig nem zárul le – 2014. 
február 1-jétől az új vezetővel történő jogviszony 
létesítéséig a jelenlegi főigazgatót, Kerényi Miklós 
Gábort bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Vígszínház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetői pályáztatásával kapcsolatos 
döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1802/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében el-
járva, az előadó-művészeti szervezetek támogatá-
sáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alap-
ján a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyvezető igazga-
tói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – azzal 
az eltéréssel, hogy a munkakör betöltésének időtar-
tama 2014. február 1-jétől 2019. január 31-ig terje-
dő időtartamra módosul –, egyben felkéri a főpol-
gármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázat megjelentetése érdekében. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1803/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művé-
szeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglal-
koztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tör-
vény 39. § (3) bekezdése alapján a Vígszínház 
Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellá-
tására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat 
megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1804/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyvezető 
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véle-
ményező szakmai bizottságába a munkáltatói jog-
kör gyakorlójaként az alábbi két főt kéri fel:
–  Orbán Gyöngyi, fővárosi képviselő;
– Németh Szilárd, kulturális és turisztikai tanács-

nok.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1805/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy intéz-
kedjen a Vígszínház Nonprofi t Kft. ügyvezetői ál-
láshelyére beérkezett pályázatokat véleményező 
szakmai bizottság felkéréséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1806/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 
évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében fog-
laltak alapján úgy dönt, hogy – amennyiben a pá-
lyázati eljárás 2014. január 31. napjáig nem zárul 
le – 2014. február 1-jétől az új ügyvezetővel tör-
ténő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, 
Eszenyi Enikőt bízza meg az ügyvezetői feladatok 
ellátásával.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Törté-
neti Múzeum főigazgatójának megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1807/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva megbízza – hatá-
rozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának 
változatlan fenntartása mellett – dr. Farbaky Pétert 
a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, 
Szent György tér 2.) magasabb vezetői – főigazga-
tói – feladatainak ellátásával öt évre terjedő hatá-
rozott időtartamra, 2014. január 1-jétől 2018. de-
cember 31. napjáig bruttó 766 000 Ft havi illetmény 
megállapításával. 

Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Tarlós István 

1808/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2014. január 1.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2011. évi 
tőkepótló támogatás elszámolásából eredő visszafi zetési 
kötelezettség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 
990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1809/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. 1.796 M Ft összegű visszafi -
zetési kötelezettségének pénzügyi modelljéről szó-
ló tájékoztatást. 

1810/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mel-
lékletében szereplő – a BKV Zrt. 2010. és 2011. évi 
tőkepótló támogatásának elszámolásáról szóló el-
számolási megállapodást, és egyben felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására, egyúttal hatályon kívül 
helyezi a 985/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. 2013. novemberi rendkívüli közgyűlé-
sének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meg-
hozatalára.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1811/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2013. november 15-ei, megismétlés esetén 2013. 
november 20-ai rendkívüli közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata, mint részvényes képvise-
letében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a következő dönté-
sek meghozatalát:
1. napirend: Az FCSM Zrt. 2013–2014. évi üzleti 
terve vonatkozásában:
– A Társaság 2013. évre szóló üzleti tervének el-

fogadását, és a benyújtott 2014. évi üzleti terv 
„előterv”-ként történő elfogadását, azzal, hogy 
a 2014. évre szóló végleges üzleti terv elfoga-
dására a többi társaság 2014. évre vonatkozó 
üzleti terveinek elfogadásakor kerülhet sor. 

2. napirend: „Az FCSM Zrt. 2013. június 30-ai 
közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osz-
talékelőleg kifi zetése” tárgyú napirendi pont vonat-
kozásában:
– A Társaság igazgatósága által 2 344 M Ft adó-

zott eredménnyel jóváhagyott, az FCSM Zrt. 
2013. június 30-ai auditált közbenső mérlegé-
nek és eredménykimutatásának elfogadását. 

– Az igazgatóság javaslatának elfogadását, mely 
szerint a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. tv. 221. § (1) bekezdése alapján a 2013. 
június 30-ai auditált közbenső mérleg fi gye-
lembevételével – az osztalékelsőbbségi részvé-
nyes befektetők részére 2013. évre az 5/2013. 
sz. közgyűlési határozattal megállapított osz-
talékelőleg összegével megegyezően, a 2012. 
évben fi zetett osztalék ¼-ével egyenlő – továb-
bi 967 500 E Ft osztalékelőleg kerüljön kifi ze-
tésre a részvényesi szerződésben foglaltak sze-
rint.

3. napirend: Az FCSM Zrt. 2013. szeptember 30-ai 
közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osz-
talékelőleg kifi zetése tárgyú napirend vonatkozásá-
ban: 
– A Társaság felügyelőbizottságának egyetérté-

sével az igazgatóság által 3 352 M Ft adózott 
eredménnyel jóváhagyott, az FCSM Zrt. 2013. 
szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegé-
nek és eredménykimutatásának elfogadását.

– A felügyelőbizottság egyetértésével az igaz-
gatóság javaslatának elfogadását, mely szerint 
a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 221. § (1) bekezdése alapján a 2013. 
szeptember 30-ai auditált közbenső mérleg 
fi gyelembevételével javasolja elfogadásra a 
Közgyűlésnek az osztalékelsőbbségi részvé-
nyes befektetők részére 2013. évre az 5/2013. 
sz. társasági közgyűlési határozattal megálla-
pított 967 500 E Ft, II. negyedévre vonatkozó 
2013. november 15-ei kifi zetésén túlmenően, 
további egy alkalommal a 2012. évben fi zetett 
osztalék összegének ¼-ével egyenlő 967.500 E 
Ft osztalékelőleg fi zetését 2013. november 18-
ai határidővel.

Határidő: 2013. november 15., illetve a társasági köz-
gyűlés napja 

Felelős: Tarlós István 

1812/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fő-
városi Csatornázási Művek Zrt. 2013. november 
15-ei, megismétlés esetén 2013. november 20-ai 
rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat 
részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal 
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert 
a részvényesi képviselő meghatalmazásának alá-
írására.

Határidő: 2013. november 15., illetve a társasági köz-
gyűlés napja 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ 
városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert pro-
jektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyá-
sára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1813/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előter-
jesztésben szereplő 8-as határozati javaslatban hi-
vatkozott, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új 
piac létesítése és közterületi rehabilitációs program 
a Játék utca térségében” c. projekt együttműködési 
megállapodásának 2.4. pontját úgy módosítja, hogy 
az előkészítés, tervezés soron zárójelben szerepel-
jen a „főtér közösségi tervezéssel” kitétel.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki egy új 
városrehabilitációs és városfejlesztési célú alap mű-
ködésének pénzügyi és szakmai feltételrendszerét.

Határidő: 2014. évi költségvetés benyújtásáig 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1814/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület 
„Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békás-
megyeren – A Heltai Jenő tér melletti lakóterület 
rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködé-
si megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1815/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VII. kerület Er-
zsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület, 
„Klauzál tér – Kreatív Belváros Szíve” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-
tés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1816/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület József-
városi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Euró-
pa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális 
Városmegújítása” c. projektről szóló együttműkö-

dési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1817/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Jó-
zsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület 
„’JÁTSZÓTÁRSAK’ – A II. János Pál pápa téri 
játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-
tés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1818/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-
tés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1819/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak 
kerékpáros közösségi park–közösségi zöldterület 
rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködé-
si megállapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1820/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pest-
erzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület 
„A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és 
turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gya-
logos összeköttetés kialakítása a városközponttal” 
c. projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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1821/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-
rületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Bu-
dafok-Belváros új piac létesítése és közterületi 
rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1822/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. 
kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület 
„A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környe-
zete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről 
szóló együttműködési megállapodást az előterjesz-
tői módosító indítvány 10. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együtt-
működési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1823/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület So-
roksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt nap-
közis tábor és környezetének komplex rehabilitá-
ciója” c. projektről szóló együttműködési megálla-
podást az előterjesztői módosító indítvány 11. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az együttműködési megállapodás alá-
írására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1824/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Ön-
kormányzata és XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala között, a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi 
célú komplex megújítása” c. projektről szóló együtt-
működési megállapodást az előterjesztői módosító 
indítvány 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az együttműködési megál-
lapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1825/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Ön-
kormányzata és XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala között, a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep 

közösségi célú városrehabilitációs programja” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztői módosító indítvány 13. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1826/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-
tér multifunkcionális közösségi felület kialakítá-
sa Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztői módosító indítvány 14. sz. melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1827/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egész-
ség-kert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése 
és térrehabilitációja” c. projektről szóló együttmű-
ködési megállapodást az előterjesztői módosító in-
dítvány 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az együttműködési meg-
állapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1828/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kossuth 
tér rehabilitációja” c. projektről szóló együttműkö-
dési megállapodást az előterjesztői módosító in-
dítvány 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az együttműködési meg-
állapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1829/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kis-
pest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kis-
pesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése” c. 
projektről szóló együttműködési megállapodást az 
előterjesztői módosító indítvány 17. sz. melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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1830/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal a 
IX. kerület „Nehru-projekt” részére megítélt támo-
gatás összegét két részre bontja, és az így megálla-
pított támogatási részeket a projektrészekhez, mint 
külön támogatási összeget hozzárendeli, és azok 
vonatkozásában projektrészenként külön támogatá-
si szerződéseket köt. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1831/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros IX. kerület Fe-
rencváros Önkormányzata között, a IX. kerület 
„Nehru-projekt” c. projektről szóló együttműkö-
dési megállapodást az előterjesztői módosító in-
dítvány 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az együttműködési meg-
állapodás aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1832/2013. (XI.14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a megkötött 
együttműködési megállapodások alapján készítse 
elő és terjessze a Közgyűlés elé a támogatási szer-
ződéseket.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulá-
si jogának gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésé-
ben rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest 
VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatá-
nak módosítása a Fiumei út–Salgótarjáni út–MÁV vas-
útvonal–Kőbányai út–Orczy tér által határolt területé-
re vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1833/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keret-
tervben meghatározott keretövezet fi gyelembevé-
tele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv 
területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmaz-
ható keretövezetnek megfelelő – Budapest VIII. ke-
rület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának 
módosítása a Fiumei út–Salgótarjáni út–MÁV vas-
útvonal–Kőbányai út–Orczy tér által határolt terü-
letére vonatkozó tervjavaslatban foglaltak szerint –, 
építési övezetek, övezetek megállapításához a hoz-
zájárulását megadja.

1834/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. 
§ (1) bekezdése alapján a Budapest VIII. kerület, 
Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módo-
sítása a Fiumei út–Salgótarjáni út–MÁV vasútvo-
nal–Kőbányai út–Orczy tér által határolt területére 
vonatkozó tervben foglaltakkal. 

1835/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ki-
emelt Budapesti Beruházások Kormánybiztosát és 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkor-
mányzatának polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási 
jogának gyakorlására a Budapest XI. kerület, Henger-
malom út–Szerémi út–Hauszmann Alajos utca–Budafoki 
út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1836/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
ben meghatározott keretövezet fi gyelembevétele 
helyett a Budapest XI. kerület, Hengermalom út–
Szerémi út–Hauszmann Alajos utca–Budafoki út 
által határolt területére vonatkozó tervjavaslatban 
foglaltak szerinti építési övezetek megállapításához 
a hozzájárulását megadja.

1837/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatá-
nak polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a 4. sz. metró pro-
jekt keretében elbontásra került közvilágítási hálózat ér-
tékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a 
BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1838/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a BDK Kft. és a Fővárosi 
Önkormányzat között a Budapest 4-es metróvonal 
1. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások pro-
jekt megvalósítása során elbontásra került/kerülő 
közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú 
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megállapodást az előterjesztés 4. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására. 

Határidő: 15 munkanap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1839/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalá-
sával folytatja ülését:
16. Javaslat a Helyi Adófeldolgozás Információs 

Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból 
eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fe-
dezet biztosítására. 

23. Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szo-
borcsoport környezetrendezése” c. beruházás 
megvalósítása érdekében többletforrás biztosí-
tására. 

25. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Mű-
jégpálya pálya és épületegyüttes rekonstruk-
ciója)” című projekt támogatási szerződésének 
16. számú és engedélyokiratának 11. számú 
módosítására. 

27. Javaslat az oktatási ágazatban feladatváltozá-
sokhoz kapcsolódó előirányzatok módosítására. 

33. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonst-
rukció a gazdasági zónában” című engedélyok-
irat jóváhagyására. 

36. Javaslat a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Ga-
léria létrehozásával és működtetésével kapcso-
latos döntések meghozatalára. 

37. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
részleges rekonstrukciója” című engedélyok-
irat 3. számú módosítására. 

38 Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratá-
nak elfogadására. 

39. Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meg-
hosszabbítására. 

41. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Margitszigeti Atlétikai Centrum telephelyének 
fűtéskorszerűsítésére. 

42. Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek 
alapján történő támogatására. 

43. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club és egyes 
szakosztályai részére nyújtandó támogatás ren-
dezésére. 

53. Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Bu-
dapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú in-
gatlan értékesítésére. 

64. Javaslat alapítói utasítás kiadására az Óbudai 
Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújí-
tás forrásrendezésével összefüggésben a BVV 
Zrt. fejlesztési tartalékának felhasználása ér-
dekében. 

77. FŐKERT NZrt. 2013. évi zöldfelületi közszol-
gáltatási szerződés 3. sz. módosítása. 

78. Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötött vállalkozá-
si szerződés teljesítéséhez szükséges döntések 
meghozatalára. 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Helyi Adófeldol-
gozás Információs Rendszer (HAIR) jogszabályi változá-
sokból eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fede-
zet biztosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1840/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
biztosítja a Helyi Adófeldolgozás Információs 
Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból eredő 
informatikai fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fe-
dezetet. 

1841/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdeké-
ben csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási előirányzatát 88 000 E Ft-tal, egyidejűleg 
tervbe veszi 35 000 E Ft-tal a „740301 Hivatali be-
ruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül 
a céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
előirányzatán az új „Helyi Adófeldolgozás Infor-
mációs Rendszer jogszabályi változásokból eredő 
informatikai fejlesztése” feladatot, valamint 53.000 
E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású ön-
kormányzati beruházások” cím kiadási előirányza-
tán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” 
előirányzatát. 
A „Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer 
jogszabályi változásokból eredő informatikai fej-
lesztése” feladat teljes költsége 88 000 E Ft, 2013. 
évi előirányzata 35 000 E Ft, 2014. évi üteme 
53 000 E Ft. 

1842/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Helyi Adófeldolgozás Információs 
Rendszer jogszabályi változásokból eredő informa-
tikai fejlesztése” tárgyú engedélyokiratot az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szent Flórián fo-
gadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. be-
ruházás megvalósítása érdekében többletforrás biztosí-
tására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1843/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Flórián téri szoborcsoport kör-
nyezetrendezés megvalósítása” feladatot 41 000 E 
Ft módosított összköltséggel és módosított befeje-
zési határidővel kívánja megvalósítani. 

1844/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadá-
si, azon belül önkormányzati beruházások” elő-
irányzatán a „Flórián téri szoborcsoport környe-
zetrendezés megvalósítása” feladat előirányzatát 
31 986 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Ál-
talános tartalék” cím kiadási előirányzatát 6 000 
E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „911201 
Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon 
belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a 
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat 
előirányzatát 37 986 E Ft-tal. 
A feladat összköltsége 41 000 E Ft-ra, 2013. évi 
előirányzata 3 014 E Ft-ra, 2014. évi üteme 37 986 
E Ft-ra változik. 

1845/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) 
bekezdése alapján jóváhagyja a „Flórián téri szo-
borcsoport környezetrendezés megvalósítása” pro-
jekt engedélyokiratának 1. sz. módosítását az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a „Városliget kapuja 
(Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” című projekt támogatási szerződésének 16. 
számú és engedélyokiratának 11. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1846/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Városliget kapuja, Városlige-
ti Műjégpálya rekonstrukció” európai uniós támo-
gatással megvalósuló feladatot a projekt pénzügyi 
elszámolásával összhangban 2014. évi befejezési 
határidővel módosított összköltséggel kívánja meg-
valósítani. 

1847/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” címen be-
lül a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya 
rekonstrukció” feladat kiadási előirányzatát 46 021 
E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 28 932 E Ft-tal csök-
kenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű 
bevételek” cím előirányzatát az „NFÜ (KMOP) 
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonst-
rukció”-hoz kapcsolódóan, valamint 17 089 E Ft-tal 
megemeli a „911201 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” címen belül a „Fejlesztések át-
ütemezésének tartaléka” kiadási előirányzatát. 
A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya re-
konstrukció” feladat előirányzata 365 384 E Ft-ra 
változik (ebből: NFÜ (KMOP) 209 107 E Ft, NFÜ 
(Önerőalap támogatás) 23.090 E Ft, saját forrás: 
133 187 E Ft), 2014. évi üteme 28 932 E Ft (ebből: 
NFÜ (KMOP) 28.932 E Ft). A feladat összköltsége 
4 977 318 E Ft-ra módosul. 

1848/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Város-
ligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” című projekt támogatási szerződésének 
16. számú módosítását az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1849/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Mű-
jégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú enge-
délyokirat 11. számú módosítását az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyok-
irat aláírásáról. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat az oktatási ágazat-
ban feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok mó-
dosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1850/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az étkeztetési feladat változása mi-
att 2013. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti az Ét-
keztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet létszám-
keretét 8 álláshellyel.
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1851/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 8 
álláshely csökkenése miatt megemeli a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mű-
ködési célú tartalék előirányzatát 3 560 E Ft-tal, és 
egyidejűleg ugyanezzel az összeggel tartós jelleggel 
csökkenti a „390501 Étkeztetési Gazdasági Szerve-
zet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 hóra, 
2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint: 

ezer Ft

Cím-
kód Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi 
juttatások 

(3 hónapra)

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

és szoc. 
hozzájár. adó 
(3 hónapra)

Működési 
kiadások 
összesen

Irányító 
szervtől 

kapott tám.

390501

Étkeztetési 
Szolgáltató 
Gazdasági 
Szervezet

– 2 803 – 757 – 3 560 – 3 560

1852/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h. 
Úgy dönt, hogy a 8 álláshely csökkenéséből adó-
dó tartós megtakarítás 2014. évi időarányos része a 
2014. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra 
az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezettől 
az alábbiak szerint:

ezer Ft

Cím-
kód Intézmény Előirányzat-módosítás 2014. január 1-jétől

Személyi 
juttatások 

(9 hónapra)

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

és szoc. 
hozzájár. adó 
(9 hónapra)

Működési 
kiadások 
összesen

Irányító 
szervtől 

kapott tám.

390501

Étkeztetési 
Szolgáltató 
Gazdasági 
Szervezet

– 8 409 – 2 271 –10 680 – 10 680

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

1853/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
2013. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti a Fővá-
rosi Önkormányzat Óvodája létszámkeretét 2 állás-
hellyel.

1854/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A 2 álláshely csökkenése miatt megemeli a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mű-
ködési célú tartalék előirányzatát 1 101 E Ft-tal, és 
egyidejűleg ugyanezzel az összeggel tartós jelleg-
gel csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat 
Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 
hóra, 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint: 

ezer Ft 

Cím-
kód Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi 
juttatások 

(3 hónapra)

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

és szoc. 
hozzájár. adó 
(3 hónapra)

Működési 
kiadások 
összesen

Irányító 
szervtől 

kapott tám.

390411

Fővárosi 
Önkor-

mányzat 
Óvodája

– 867 – 234 – 1 101 – 1 101

1855/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2 álláshely csökkenéséből adó-
dó tartós megtakarítás 2014. évi időarányos része a 
2014. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra 
a Fővárosi Önkormányzat Óvodája intézménytől az 
alábbiak szerint:

ezer Ft 

Cím-
kód Intézmény Előirányzat-módosítás 2014. január 1-jétől

Személyi 
juttatások 

(9 hónapra)

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

és szoc. 
hozzájár. adó 
(9 hónapra)

Működési 
kiadások 
összesen

Irányító 
szervtől 

kapott tám.

390411

Fővárosi 
Önkor-

mányzat 
Óvodája

– 2 601 – 702 – 3 303 – 3 303

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a „FÁNK közműfej-
lesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című en-
gedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1856/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
támogatja a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonst-
rukció a gazdasági zónában” feladat előkészítést 
követő megvalósítását.

1857/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésé-
ről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének 
19. § (5) bekezdésében a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörét és a feladat végrehajtása érdekében 
csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” címen belül a „FÁNK, közmű-
fejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” 
feladat előirányzatát 179 000 E Ft-tal (2014. évi 
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ütemét 78 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 193 000 
E Ft-tal), egyidejűleg azonos összeggel megeme-
li az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím 
támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel tá-
mogatott intézményi beruházások előirányzatán a 
„FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gaz-
dasági zónában” feladatot. A feladat teljes költsé-
ge 500 000 E Ft, 2013. évi előirányzata: 229 000 E 
Ft, 2014. évi üteme: 78 000 E Ft, 2015. évi üteme: 
193 000 E Ft.

1858/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonst-
rukció a gazdasági zónában” című, 006807 számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat a Gyermek és Ifjú-
sági Művészeti Galéria létrehozásával és működtetésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1859/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat „Isko-
lakapun kívüli tevékenység” program keretében a 
„Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” projekt 
megvalósítását támogatja, a megvalósítás helyéül a 
24424/A/011 helyrajzi szám alatt felvett, természet-
ben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. I. emeletén 
található, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló, 537 m2 alapterületű, társasházi in-
gatlant jelöli ki, és támogatja annak feladatellátásra 
alkalmassá tételét.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1860/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2013. november 20-i hatállyal 
köznevelési ágazati vagyongazdai körbe vonja a 
24424/A/011 helyrajzi szám alatt felvett, termé-
szetben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. I. eme-
letén található, a Fővárosi Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában álló, korlátozottan forgalomképes, 
537 m2 alapterületű társasházi ingatlant azzal, hogy 
az további használatra 2013. november 20-ig kerül-
jön átadásra az „Iskolakapun kívüli tevékenységek” 
programmal kapcsolatos feladatokat ellátó Gimná-
ziumok Gazdasági Szervezete részére.

Határidő: 2013. november 20.
Felelős: Tarlós István 

1861/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Köz-
pont Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés 
vonatkozó módosítását terjessze a Fővárosi Köz-
gyűlés 2013. december havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. december havi 
rendes ülése

Felelős: Tarlós István 

1862/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az 
alapítóokirat-módosítás aláírására és az előterjesz-
tés 4. számú mellékleteként csatolt egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1863/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a 
„911202 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú 
tartalék előirányzatán a „Tervezés, állagfelmérés” 
előirányzatot 42 000 E Ft-tal, valamint a „390101 
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elő-
irányzatát 38 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli 
a „911201 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási 
célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átüte-
mezésének tartaléka” előirányzatot 37 000 E Ft-tal, 
a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” 
cím támogatási és kiadási, azon belül az intéz-
ményi beruházások előirányzatát 38 000 E Ft-tal, 
továbbá címen belül tervbe veszi a támogatási és 
kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intéz-
ményi beruházások előirányzatán az új „Gyermek 
és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása” feladatot 
5 000 E Ft-tal. A feladat teljes költsége 42 000 E Ft, 
2013. évi előirányzata 5 000 E Ft, 2014. évi üteme 
37 000 E Ft.

1864/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. 
§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a „Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
kialakítása” feladat 6868 azonosítójú engedélyok-
iratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert az enge-
délyokirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vetően azonnal

Felelős: Tarlós István 
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1865/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Gyer-
mek és Ifjúsági Művészeti Galéria működtetésére 
2014. évtől éves szinten 36 000 E Ft összegű tartós 
fedezetet biztosít a „911802 Iskolakapun kívüli sza-
badidős tevékenység támogatása” címen elszámo-
lási kötelezettséggel.

Határidő: 2014. évtől a mindenkori költségvetés ter-
vezésekor

Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat a „Margitszigeti 
Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” című en-
gedélyokirat 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1866/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
részleges rekonstrukciója feladat megvalósítása ér-
dekében a műszaki tartalom meghagyása mellett 
60 000 E Ft többletforrást biztosít. 

1867/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A fedezet megteremtése érdekében csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási előirány-
zatát 60 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a 
„911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, 
azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányza-
tán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” fel-
adat előirányzatát 60 000 E Ft-tal. A feladat teljes 
költsége 791 000 E Ft-ra változik. A 2013. évi elői-
rányzata változatlanul 611 000 E Ft, a 2014. évi üte-
me 180 000 E Ft-ra változik. 

1868/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rend-
jéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 
15. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 
6700 egyedi azonosító számú, „Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú 
engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1869/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mel-
lékletét képező megvalósítási megállapodás módo-
sítást, egyben felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat a stratégiai zajtér-
kép engedélyokiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Sport-
szolgáltató Központ Margitszigeti Atlétikai Centrum te-
lephelyének fűtéskorszerűsítésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1870/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az ISMAC számára az új kazánház 
kialakítása témában a 2013. évi költségvetésben pá-
lyázati önrészre biztosított forrást az intézmény fű-
téskorszerűsítésére kívánja fordítani. 

1871/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A feladat végrehajtása érdekében a 2013. évi költ-
ségvetésben a „911202 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” címen belül az „ISMAC új 
kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrésze)” fel-
adat „ISMAC fűtéskorszerűsítése” feladat megne-
vezésre változik. A feladat összköltsége változatla-
nul 28.500 E Ft (ebből: 2013. évi előirányzat 2 600 
E Ft, 2014. évi előirányzat 25 900 E Ft).
A „911202 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” címen belül az „ISMAC fűtéskorszerűsí-
tés” feladat előirányzatát csökkenti 25 900 E Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„911201 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejleszté-
sek átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A fel-
adat 2014. évi üteme 25 900 E Ft-ra változik. 

1872/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-
tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjé-
ről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. 
§ (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6857 
egyedi azonosító számú, „ISMAC fűtéskorszerűsí-
tése” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat sportszervezetek 
egyedi kérelmek alapján történő támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1873/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú 
pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi el-
bírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 
300 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Sakk Szövet-
ség részére a 2013. augusztus 17–25-én megrende-
zésre került nemzetközi sakkverseny kiadásaira. 
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. július 
10-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1874/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” 
cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egye-
di elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete 
terhére 350 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Tol-
laslabdázók Szövetsége utánpótlás versenyrendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
30-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1875/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” 
cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi 
elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete ter-
hére 150 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Termé-
szetbarát Sportszövetség részére a 2013. szeptem-
ber 21-én megrendezésre került Nagy Piknikparty 
és a 2013. október 5-én megrendezésre került Őszi 
Trapp teljesítménytúra kiadásaira. 
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
25-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1876/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” 
cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egye-

di elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kere-
te terhére 3 500 E Ft támogatást nyújt a Budapesti 
Sportszövetségek Uniója részére a 2013. évi műkö-
dési kiadásaira. 
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
23-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására.

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1877/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” 
cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egye-
di elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete 
terhére 200 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Röp-
labda Szövetség részére utánpótlás versenyrendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira. 
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
7-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1878/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” 
cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egye-
di elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete 
terhére 500 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Eve-
zős Szövetség részére utánpótlás versenyrendszer 
működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira. 
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
17-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 25 munkanap
Felelős: Tarlós István 

1879/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek 
a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés e) pont-
jában meghatározott hatáskörét.

1880/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Vízilabda Szövetség kérel-
mét, és 1 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi után-
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pótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatok kiadásaira. A támogatás biztosítása érde-
kében 1 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapes-
ti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működé-
si célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcé-
lú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
2-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1881/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Triatlon Szövetség kérel-
mét és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi után-
pótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos 
feladatok kiadásaira. A támogatás biztosítása érde-
kében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapes-
ti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működé-
si célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcé-
lú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
24-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1882/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Vívó Szövetség kérelmét és 
2 000 E Ft támogatást nyújt a 2014. január 25–26-
án és 2014. február 22–23-án megrendezésre kerü-
lő nemzetközi vívóversenyek kiadásaira. A támoga-
tás biztosítása érdekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a 
„918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon 
belül a működési célú tartalék előirányzatát és ez-
zel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elői-
rányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
8-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1883/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Kajak-Kenu Szövetség ké-
relmét, és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. szep-
tember 28-án megrendezésre került őszi sportág 
népszerűsítőutánpótlás verseny kiadásaira. A támo-
gatás biztosítása érdekében 500 E Ft-tal csökken-
ti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, 
azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és 
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elői-
rányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
29-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 10. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1884/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Úszó Szövetség kérelmét, 
és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. október 5-én 
megrendezésre került és 2013. november 16-án 
megrendezésre kerülő utánpótlásversenyek kiadá-
saira. A támogatás biztosítása érdekében 500 E Ft-
tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím 
kiadási, azon belül a működési célú tartalék elő-
irányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
8-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 11. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1885/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Kézilabda Szövetség kérel-
mét, és 400 E Ft támogatást nyújt a 2013. évben 
megrendezésre kerülő XX. Ferenczy Kupa és XIII. 
Budapest Kupa utánpótlásversenyek kiadásaira. 
A támogatás biztosítása érdekében 400 E Ft-tal 
csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím 
kiadási, azon belül a működési célú tartalék elői-
rányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím 
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
28-án megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 12. számú melléklete szerin-
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ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1886/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Harci Művészetek Budapesti Szövet-
sége kérelmét és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. 
évi utánpótlás versenyrendszer működtetésével 
kapcsolatos feladatok kiadásaira. A támogatás biz-
tosítása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 
Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a 
működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egy-
idejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 
Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzesz-
közátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 
24-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 13. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1887/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Budapesti Íjász Szövetség kérelmét, 
és 100 E Ft támogatást nyújt a 2013. szeptember 
28–29-én megrendezésre került utánpótlás pálya-
íjász versenyek kiadásaira. A támogatás biztosítása 
érdekében 100 E Ft-tal csökkenti a „918202 Buda-
pesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a műkö-
dési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcé-
lú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 
27-én megkötött támogatási megállapodás módosí-
tását az előterjesztés 14. számú melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1888/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a Magyar Jégkorong Szövetség kérel-
mét és 1 000 E Ft támogatást nyújt a 2013. decem-
ber 13–15-én megrendezésre kerülő Winter Classic 
rendezvény kiadásaira. A támogatás biztosítása ér-
dekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Buda-
pesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a műkö-
dési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcé-
lú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 15. számú 
mellékletében szereplő támogatási megállapodást, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1889/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az Óbudai Brick Factory Baseball Sport 
Egyesület kérelmét, és 1 000 E Ft támogatást nyújt 
az egyesület 2013. évi utánpótlás-nevelési tevé-
kenység kiadásaira. A támogatás biztosítása érde-
kében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapes-
ti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési 
célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcé-
lú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 16. számú 
mellékletében szereplő támogatási megállapodást, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1890/2013.(XI.14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az FTC-PLER Kézilabdasport Kft. ké-
relmét, és 5 000 E Ft támogatást nyújt a 2013. 
évi utánpótlás-nevelési tevékenység kiadásaira. 
A támogatás biztosítása érdekében 5 000 E Ft-tal 
csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím 
kiadási, azon belül a működési célú tartalék elői-
rányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeg-
gel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím 
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre előirányzatát.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 17. számú 
mellékletében szereplő támogatási megállapodást, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István 

1891/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az Öt Főváros Tornája nemzetközi után-
pótlásverseny 2014. évben Budapesten történő meg-
rendezését és a rendezvény előkészületeinek lebo-
nyolításával a Budapesti Sportszolgáltató Központ 
költségvetési szervet bízza meg. Ennek érdekében 
5 776 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport 
Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tar-
talék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen 
összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sport-
szolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, 
azon belül dologi kiadások előirányzatát. 
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Az összeg felhasználása a Kulturális, Turisztikai és 
Sport Főosztály Sport Osztályának előzetes szak-
mai hozzájárulásához kötött. 

A napirend 38. pontja: Javaslat a Ferencvárosi Tor-
na Club és egyes szakosztályai részére nyújtandó támo-
gatás rendezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1892/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés módosítja az 1198/2013. 
(VI. 12.) Főv. Kgy. határozat első két mondatát az 
alábbiak szerint:
„Támogatja a Ferencvárosi Torna Club és egyes 
szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységét és 
általános működési kiadásait összesen 100 000 E Ft 
összeggel az alábbiak szerint:
– FTC Kézilabdasport Nonprofi t Kft.: 25 000 E 

Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékeny-
ség támogatására);

– FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató 
Kft.: 15 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-ne-
velési tevékenység támogatására)”;

– FTC Labdarúgó Utánpótlás Sportszervező 
Korlátolt Felelősségű Társaság: 18 000 E Ft;

– FTC Női Torna Kft.; FTC-FT Ferencvárosi 
Torna Club Férfi  Torna Kft.: 7 000 E Ft (egyen-
lő arányban);

– FTC Akrobatikus Torna Korlátolt Felelősségű 
Társaság: 3 000 E Ft;

– FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság: 8 000 E Ft;

– FTC Úszó Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság: 5 000 E Ft;

– FTC Atlétika Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság: 5 000 E Ft;

– FTC Birkózó Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság: 5 000 E Ft;

– FTC Teke Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Tár-
saság: 3 000 E Ft;

– FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Köz-
hasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság: 2 500 E Ft;

– FTC Kerékpár Korlátolt Felelősségű Társaság: 
2  500 E Ft;

– FTC Curling Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság: 1 000 E Ft;

– FTC Tenisz Korlátolt Felelősségű Társaság: 
1 000 E Ft”.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási meg-
állapodás módosítása tervezetének a …/2013. (XI. 
14.) Főv. Kgy. határozat szerinti döntésnek megfe-
lelő átalakításáról és ismételt Közgyűlés elé terjesz-
téséről gondoskodjon. 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1893/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
módosítja az 1198/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határo-
zat első két mondatát az alábbiak szerint:
„Támogatja a Ferencvárosi Torna Club és egyes 
szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységét és 
általános működési kiadásait összesen 100 000 E Ft 
összeggel az alábbiak szerint:
– Ferencvárosi Torna Club: 60 000 E Ft (teljes 

összeg működési kiadás támogatására, mely 
nem fordítható olyan tevékenységre, amelyet az 
egyesület gazdasági tevékenységként végez);

– FTC Kézilabdasport Nonprofi t Kft.: 25 000 E 
Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékeny-
ség támogatására);

– FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató 
Kft.: 15 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-ne-
velési tevékenység támogatására)”.

1894/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal 
a 2013. július 9-én megkötött támogatási megálla-
podás egységes szerkezetbe foglalt módosítását az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 25 munkanap 
Felelős: Tarlós István”.

A napirend 39. pontja: Javaslat a FŐKERT Zrt. tu-
lajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi 
számú ingatlan értékesítésére. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1895/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
döntést hoz a FŐKERT Zrt. 1/1 tulajdonát képe-
ző Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi szá-
mú ingatlan Magyar Állam nevében eljáró Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő értéke-
sítéséről az értékbecslés szerinti nettó 1 500 000 000 
Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint összegű vé-
teláron. Felkéri a főpolgármestert az ingatlan érté-
kesítésére vonatkozó szerződés kidolgoztatására. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 40. pontja: Javaslat alapítói utasítás ki-
adására az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó 
felújítás forrásrendezésével összefüggésben, a BVV Zrt. 
fejlesztési tartalékának felhasználása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1896/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy alapítói utasítással az Óbudai Gáz-
gyár toronyegyüttes állagmegóvó felújításának fe-
dezetére vonatkozóan forrásrendezést rendel el 
a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló Budapesti Városfejlesztési és 
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját tőkéje 
„idegen ingatlanon végzett beruházásnak” minősü-
lő, tulajdonjogot nem keletkeztető felhasználásá-
ra. A forrásrendezés értelmében a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata által a víz- és kátránytornyok 
felújítására az 1250/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. ha-
tározat alapján, valamint az 1251/2012. (VI. 20.) 
Főv. Kgy. határozat alapján rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi fedezet 950 000 000 Ft összeggel csök-
ken, egyidejűleg a futó közbeszerzések pénzügyi 
forrását a BVV Zrt. teljes mértékben saját tőkéjé-
ből biztosítja. Ennek megfelelően a Budapesti Vá-
rosfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő 
Zrt. a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó 
Construm Kft., valamint a Kajdócsi Építész Stúdió 
Kft. és a 3E International Kft. vállalkozói számlái 
tekintetében elsődlegesen a saját tőke részét képező, 
2008-ban az üzleti eredmény terhére 186 800 000 Ft 
összegben, míg 2009-ben az üzleti eredmény terhé-
re 160 000 000 Ft összegben, összesen 346 800 000 
Ft összegben képzett fejlesztési tartalék terhére kö-
teles a tornyok felújításával kapcsolatosan befoga-
dott számlák kifi zetéseit teljesíteni, majd azok fel-
használását követően kerülhetnek felhasználásra a 
saját tőke egyéb elemei, mely kifi zetések a Társa-
ság részéről „idegen eszközön történő beruházás-
nak” minősülnek.
A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs 
Vagyonkezelő Zrt. 2008–2009. években képzett 
fejlesztési tartaléka „idegen ingatlanon végzett be-
ruházásnak” minősülő, tulajdonjogot nem keletkez-
tető felhasználása érdekében 
– alapítói utasítást ad az Óbudai Gázgyár torony-

együttes állagmegóvó felújításának forrásren-
dezésére (fedezetcsere); 

– jóváhagyja és megköti a Budapesti Városfej-
lesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő 
Zrt.-vel az előterjesztés 10. sz. mellékletét ké-
pező együttműködési keretmegállapodás 2. sz. 
kiegészítését, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Tarlós István 

1897/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§ (1) bekezdése alapján a Budapesti Városfejleszté-
si és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy 
a Társaság megkösse az előterjesztés 10. sz. mel-
lékletét képező együttműködési keretmegállapodás 
2. sz. kiegészítését a tulajdonos Budapest Főváros 
Önkormányzatával, és felhatalmazza az igazgató-
ság elnökét az előterjesztés 10. sz. mellékletét ké-
pező együttműködési keretmegállapodás 2. sz. ki-
egészítés Társaság részéről történő aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

1898/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 118/2012. (I. 25.) 
Főv. Kgy., valamint a 2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. 
határozataira tekintettel a Fővárosi Közgyűlés so-
ron következő ülésére terjessze be a Budapesti Vá-
rosfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő 
Zrt. szerződéses hátterének, fi nanszírozása módjá-
nak megváltoztatására, új alapdokumentumainak, 
2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint 
a kapcsolódó feladatok végrehajtására vonatkozó 
javaslatait annak fi gyelembevételével, hogy a Bu-
dapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Va-
gyonkezelő Zrt. jogszabály alapján fennálló kizáró-
lagos jogára, valamint saját forrásainak fejlesztésre 
történő felhasználására tekintettel a toronyegyüttes 
hosszú időtávú hasznosítását a Társaság részére to-
vábbra is biztosítani szükséges.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: FŐKERT NZrt. 2013. évi 
zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítás.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1899/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
támogatja, hogy 9 000 E Ft felhasználásával kerül-
jön megtervezésre a Római-part arculata, az előter-
jesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás 
3. sz. melléklete szerint, a FŐKERT Nonprofi t Zrt. 
közszolgáltatási szerződésének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

1900/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja, hogy 136 965 E Ft forrás felhasználá-
sával kerüljön rendezésre a Népszínház utcai metró 
állomás és a felújított Erkel Színház környezetében 
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lévő park, az előterjesztés mellékleteként csatolt 
szerződésmódosítás 4. sz. melléklete szerint, a 
FŐKERT Nonprofi t Zrt. közszolgáltatási szerződé-
sének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

1901/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Támogatja, hogy 1 900 E Ft forrás felhasználásá-
val kerüljön megtervezésre és előkészítésre a Bp. 
XVII. ker., Merzse-mocsár vízkitermelő és fi gyelő-
kútjainak eltömedékelése az előterjesztés mellékle-
teként csatolt szerződésmódosítás 5. sz. melléklete 
szerint, a FŐKERT Nonprofi t Zrt. közszolgáltatási 
szerződésének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

1902/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A „Római-part kertépítészeti tervezése–vázlatterv” 
és a „Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 
zöldfelületi rendezése” feladatok végrehajtása ér-
dekében 145 965 E Ft-tal csökkenti a „930001 Ál-
talános tartalék” cím előirányzatát és egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli a „814101 FŐKERT 
Nonprofi t Zrt.” cím kiadási, azon belül működési 
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1903/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A „Merzse-mocsár fi gyelő- és kitermelőkútjainak 
eltömedékelési munkáihoz kapcsolódó tervezési 
és előkészítési feladatok” végrehajtása érdekében 
1 900 E Ft-tal csökkenti a „883201 Természetvédel-
mi feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát, és 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 
FŐKERT Nonprofi t Zrt.” cím kiadási, azon belül 
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elő-
irányzatát. 

1904/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2013. évi zöldfelületi köz-
szolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását 2.393.829 
E Ft értékben az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat a Siemens Zrt.-vel 
kötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
döntések meghozatalára. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1905/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
megrendelő és a Siemens Zrt., mint vállalkozó kö-
zötti, az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt 
szerződés 3.7. melléklete alapján a szerződéses ke-
retösszeg megemelésével.

1906/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata és a Siemens 
Zrt. között megkötendő elszámolási megállapo-
dás többlet forrásigényének biztosítása érdekében 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 40 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” 
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirány-
zatát. 

1907/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata és a Siemens Zrt. között meg-
kötendő elszámolási megállapodást terjessze be a 
Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére, az-
zal, hogy a megemelt keretösszeget terhelő pénz-
ügyi teljesítés csak annak aláírását követően történ-
het meg. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1908/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h
úgy dönt, hogy most tárgyalja meg a „Javaslat pá-
lyázat benyújtására a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű 
konstrukcióba” című előterjesztést.

A napirend 43. pontja: Javaslat pályázat benyújtásá-
ra a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű konstrukcióba. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1909/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű 
konstrukcióba „A főváros megyei szintű tervdoku-
mentumainak megalapozása és elkészítése” címmel 
történő pályázat benyújtását az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1910/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy soron következő pontként tárgyalja 
meg a „Budapest II., Heinrich u. 3–5. sz. 11377/1 
hrsz.-ú ingatlan – Magyar Szentföld Templom –ér-
tékesítése” és a „Javaslat a BKV Zrt. 2014. évben 
lejáró hiteleire vonatkozó tulajdonosi döntés meg-
hozatalára” című előterjesztéseket.

A napirend 44. pontja: Budapest II., Heinrich u. 3–5. 
sz. 11377/1 hrsz.-ú ingatlan – Magyar Szentföld Temp-
lom – értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1911/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében el-
járva eredményesnek nyilvánítja a BFVK Zrt. által 
a Budapest II. ker., 11377/1 hrsz.-ú, Heinrich István 
u. 3–5. szám alatt lévő, 1.0276 m2 területű, kivett 
templom, lakóház, udvar, gazdasági épület megne-
vezésű és a Fővárosi Önkormányzat 3061/10277-
ed tulajdoni részét képező ingatlanhányad értéke-
sítése tárgyában lefolytatott pályázati eljárást és 
jóváhagyja az ingatlanhányad 43 570 000 Ft + áfa 
összegű vételáron a Magyarok Nagyasszonya Fe-
rences Rendtartomány (1024 Budapest, Margit krt. 
23., nyilvántartási száma: 00001/2012-052, adó-
száma: 19001009-2-41, képviseli: Magyar Gergely 
tartományfőnök) részére történő eladását az elő-
terjesztés 3. számú melléklete szerinti adásvételi 
szerződés 3.3 pontjában meghatározott feltételek, 
kikötések teljesítésének kötelezettsége mellett a 
szerződés hatálybalépésétől számított 5 évi időtar-
tamra visszavásárlási jog kikötése mellett. 

1912/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében el-
járva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti adásvételi szerződést, egyút-
tal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként 
csatolt – keretszerződés 6. számú melléklete – iga-
zolás és általános meghatalmazás alapján megha-
talmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója 
– Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató – 
általi aláírásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2014. év-
ben lejáró hiteleire vonatkozó tulajdonosi döntés meg-
hozatalára. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, 
   dr. Szeneczey Balázs, 
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKV 
Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének ha-
táskörében eljárva úgy dönt, hogy Budapest Fő-
város Önkormányzata a BKV Zrt. hitelszerződé-
seinek 2014. évi esedékes részletei törlesztéséhez 
szükséges fedezetet – a főváros költségvetésének 
helyzetére tekintettel – nem tudja biztosítani, ezért 
engedélyezi a BKV Zrt. részére a törlesztések tel-
jesítéséhez szükséges refi nanszírozási célú hitelek 
felvételét, tudomásul véve, hogy a hitelfelvétel az 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a je-
lenlegi biztosítéki struktúra fenntartásával történik 
azzal, hogy a hitel(ek) biztosítéka a Fővárosi Ön-
kormányzat készfi zető kezességvállalása, amely a 
Magyar Állam készfi zető viszontkezességével az 
erre vonatkozó kormányzati döntés esetén kiegé-
szülhet. Budapest Főváros Önkormányzata egyetért 
a hitelek beszerzése érdekében a szükséges közbe-
szerzési eljárás mielőbbi elindításával és hatályos 
jogszabályok szerinti lefolytatásával. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1914/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társa-
ság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szó-
ló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1915/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, 
mely szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 
1697/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban sze-
replő „Magyar Fogorvosok Egyesülete Preventív 
Fogászati Társasága” szövegrész „Gyermekeink 
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Egészséges Fogaiért Alapítvány” szövegrészre mó-
dosul.
Megalkotja …/2013. (……) önkormányzati ren-
deletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 
évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 
20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés – a szóbeli és írásbeli előterjesztői kiegészítés-
sel módosított – 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1916/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 79. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat dr. Rakovszky Iván-emlékhely létrehozá-
sára a Margitszigeten” című előterjesztést. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1917/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat 
a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1918/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és most 
tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkor-
mányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szó-
ló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1919/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat az „1–3-as villamosvonalak továbbfej-
lesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötött-
pályás hálózat fejlesztésének részeként” a budai 
szakasz tervezésének megváltoztatására” című elő-
terjesztést. 

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi 
összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1920/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1697/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. 
határozatban szereplő „Magyar Fogorvosok Egye-
sülete Preventív Fogászati Társasága” szövegrész 

„Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány” 
szövegrészre módosul.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 
évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 
20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés – a szóbeli és írásbeli előterjesztői kiegészítés-
sel módosított – 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

A napirend 47. pontja: A Budapest XVII., Cséplő u. 
125872 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanhasználati 
megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1921/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat által meg-
valósítandó „A budapesti közösségi közlekedés fej-
lesztése, a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-
szélesítéssel” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 
azonosító számú projekt teljesítése érdekében a Fő-
városi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Buda-
pest XVII., Cséplő utca 125872 hrsz. alatti ingat-
lanból 2000 m2 térmértékű terület határozott idejű 
használatba adásáról szóló, FPH058/332-3/2013. 
számon iktatott „Megállapodás ingatlan használa-
táról” tárgyú szerződésben foglalt ingatlanhaszná-
lat időtartamát 2013. október 25-ig szóló határozott 
időre módosítja, egyúttal a használati díjat az in-
gatlanhasználat meghosszabbításának időpontjá-
tól, azaz 2013. augusztus 1. napjától 140 000 Ft/hó 
+ áfa összegre mérsékeli. Jóváhagyja, megköti az 
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti megállapo-
dás módosítást.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. sz. 
mellékletében csatolt megállapodás módosítás alá-
írására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályo-
zási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma 
Sándor út–Jászberényi út–Maglódi út–Sibrik Miklós 
utca–Mádi út–Téglavető utca–Dér utca–Harmat utca ál-
tal határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
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46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor 
út–Jászberényi út–Maglódi út–Sibrik Miklós utca–
Mádi út–Téglavető utca–Dér utca–Harmat utca ál-
tal határolt területre vonatkozóan az előterjesztés 1. 
sz. mellékletének megfelelő tartalommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1922/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a X. ke-
rület Kőbánya Önkormányzatának polgármesterét 
tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1923/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XVI. 
kerület, Újszász utca–Nógrádverőce utca–Album utca–
Anilin utca által határolt területen található 104099/7 
hrsz.-ú területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
a Budapest XVI. kerület, Újszász utca–Nógrádve-
rőce utca–Album utca–Anilin utca által határolt te-
rületen található 104099/7 hrsz.-ú területre vonat-
kozóan az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1924/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1925/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgár-
mesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a Roma-Net projekt 
folytatására az URBACT II programhoz pályázat benyúj-
tására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1926/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint 
pályázó, az URBACT II. program keretén belül 
„ROMA-NET Pilot Delivery Network” címmel 
pályázatot nyújtson be. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentá-
ció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a támoga-
tási szerződés megkötésekor. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szer-
ződés megkötésére vonatkozó ülése 

Felelős: Tarlós István 

1927/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT for-
rásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az ön-
kormányzati saját forrás összegét a költségvetésben 
elkülöníti és a projekt megvalósításához szükséges, 
az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan 
40 620 euró, kb. 12 012 960 Ft) fedezetét biztosítja. 
A projekthez szükséges önerő többlet kiadási igény-
nyel nem jár, azt a projektben részt vevő hivatali 
dolgozók költségvetésben tervezett személyi jutta-
tásai és járulékai fedezik. 

Határidő: a mindenkori éves költségvetésben a pro-
jekt zárásáig 

Felelős: Tarlós István 

1928/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az 
URBACT II. program keretében a „ROMA-NET 
Pilot Delivery Network” elnevezésű projekt meg-
valósításához szükséges max. 87 400 euró (várha-
tóan 25 847 676 Ft) összegű előirányzatot a támoga-
tás elnyerése esetén, annak utófi nanszírozása miatt 
megelőlegezi a 2014–2015. évi költségvetésben, 
75–25% arányban, a „848102 ROMA-NET II.” cím 
kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton 
a mindenkori hivatalos MNB árfolyam fi gyelem-
bevételével. A megelőlegezett összeget az ERFA 
támogatás Fővárosi Önkormányzat számlájára ér-
kezését követően a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításban a „930001 Általános tarta-
lék” címre vissza kell pótolni. 

Határidő: a 2014-2015. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapest Ösztön-
díj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rende-
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let módosítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Prog-
ramhoz kapcsolódó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Csomós Miklós 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 83/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 
44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1929/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztön-
díj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezeté-
nek a 2014. évi költségvetésben, a „888001 Önkor-
mányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím 
kiadási, azon belül a személyi juttatások előirány-
zatán, a 2013. évivel azonos szinten történő bizto-
sítására. 

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1930/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal 
kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, 
szakdolgozat tárgyaként választható témákat az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
továbbá a befogadott módosító javaslat szerinti, 
a „Zöldterület bővítési lehetőségek feltárása, te-
kintettel zöldfolyosók növelésére és többfunkciós 
hasznosítására az élhetőbb főváros érdekében” el-
nevezésű tárgykörrel. 

1931/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kiírja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kap-
csolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Levéltára alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1932/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára alapító ok-
iratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító 
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. szá-
mú mellékletét képező, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására, valamint a Magyar Államkincstárhoz tör-
ténő benyújtására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapesti Operett-
színház alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1933/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapesti 
Operettszínház alapító okiratának módosítását, és 
felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező alapító okirat módosítása, vala-
mint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincs-
tárhoz történő benyújtására.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírására a Fő-
városi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül; 
az alapító okirat Kincstárhoz történő benyújtására 
az okirat aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 8. §-a alapján az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi bejegyzésével egyidejűleg forgalom-
képessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kultu-
rális ágazat vagyoni köréből a Balatonlelle 5125/2 
hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a 
Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 
1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanokat. 
Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. 
részére a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítet-
len terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvi-
rág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlano-
kat, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak ér-
dekében, hogy a nevezett ingatlanok a BFVK Zrt. 
2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében fel-
tüntetésre kerüljenek.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalé-
pését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István”.
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A napirend 54. pontja: Javaslat a Bartók Béla Em-
lékház igazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a 
pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1934/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. § (1) bekezdése alapján a Bartók Béla Emlék-
ház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátásá-
ra pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2013. december 30.
Felelős: Tarlós István 

1935/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekez-
désében előírtaknak megfelelően a Bartók Béla 
Emlékház igazgatói álláshelyére beérkezett pályá-
zatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi 
szakembereket kéri fel:
– Devich János professor emeritus, a Zeneakadé-

mia rektori tanácsadója, az Előadó-művészeti 
törvény alapján felállított Zeneművészeti Bi-
zottság elnöke;

– Vikárius László, az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Bartók 
Archívumának vezetője;

– Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogörököse;
– Gerenday Ágnes, az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma Művészeti Főosztályának zenemű-
vészeti szakreferense, a Magyar Kórusok, Ze-
nekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége 
– KÓTA elnökségi tagja;

– Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művé-
szeti Iskolák Szövetségének elnöke, a balassa-
gyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
igazgatója;

– Gőz László, zenész, zenetanár, a Budapest 
Music Center igazgatója;

– Bartók Béla Emlékház Közalkalmazotti Taná-
csának delegáltja.

Határidő: 2013. december 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Javaslat tagok delegálására 
egyes köznevelési intézményeknél létrehozandó intézmé-
nyi tanácsba.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1936/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 73. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatá-
si intézmények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 121. § (3) bekezdés d) pont-
ja alapján úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében meghatározott tagokat delegálja a 
fővárosi tulajdonban álló ingatlanban működő köz-
nevelési intézményekben létrehozandó intézményi 
tanácsokba.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a 
Budapesti Operettszínház alapító okiratának módo-
sítására” című előterjesztés határozati javaslatairól.
Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító okiratá-
nak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1938/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Operettszínház alapító ok-
iratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert 
az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító 
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. szá-
mú mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtá-
sára.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírására a Fő-
városi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül; 
az alapító okirat Kincstárhoz történő benyújtására 
az okirat aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1939/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 8. §-a alapján az alapító okirat módosításának 
törzskönyvi bejegyzésével egyidejűleg forgalom-
képessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kultu-
rális ágazat vagyoni köréből a Balatonlelle 5125/2 
hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a 
Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 
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1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanokat. 

1940/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. 
részére a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítet-
len terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvi-
rág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fő-
városi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlano-
kat, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak ér-
dekében, hogy a nevezett ingatlanok a BFVK Zrt. 
2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében fel-
tüntetésre kerüljenek.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalé-
pését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1941/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg annak le-
hetőségét, hogyan biztosítható, hogy az Operett-
színház dolgozói továbbra is használni tudják a 
Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 
üdülő megnevezésű ingatlant. 

A napirend 56. pontja: Javaslat az egyes kiemelkedő 
fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elis-
meréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 84/2013. (XII. 3.) önkormányzati ren-
deletét az előterjesztő által szóban tett kiegészítés-
sel az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szol-
gáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 
50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal. 

A napirend 57. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1942/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve 
a Budapest V., 24229/0/A/2 hrsz. alatt felvett, ter-
mészetben a Budapest V., Károly krt. 8. szám alatt 

található, 262 m2 alapterületű, üzlet, raktár megne-
vezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 
1410/10000 tulajdoni hányaddal nettó 131.000.000 
Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése so-
rán elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal 
felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1943/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 
Budapest XXI., 200878 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben a Budapest XXI., Akácfa utca 20. szám 
alatt található, 2539 m2 alapterületű, kivett bölcső-
de megnevezésű ingatlan 50 000 000 Ft + áfa vétel-
áron Vevők részére történő elidegenítése során elő-
vásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a 
főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: A BFVK Zrt. 2013. évi éves 
szerződésének 4. számú módosítása. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1944/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti az előterjesz-
tés melléklete szerinti, a BFVK Zrt. 2013. évi éves 
szerződésének 4. sz. módosítását. Egyidejűleg fel-
hatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat a FÁÜ Zrt.-vel peren 
kívüli egyezség jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. 
§-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja és 
megköti a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt., 
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valamint a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Bu-
dapest 23800/7 hrsz.-ú ingatlanon a FÁÜ Zrt. tu-
lajdonában álló felépítmény alatti terület használa-
ti díj tartozás megfi zetése iránti 18.G.40.955/2011. 
számon folyamatban lévő perben az előterjesztés 
3. sz. mellékletét képező peren kívüli egyezsé-
get, mely szerint a FÁÜ Zrt. 94 162 461 Ft össze-
gű földhasználati díj tartozása fejében a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XIII., 
23800/7 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanon, a Zrt. 
tulajdonában álló felépítmény tulajdonjogát átadja 
a Fővárosi Önkormányzat részére. Egyidejűleg fel-
hatalmazza a főpolgármestert a peren kívüli egyez-
ség aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Budapest XVII. kerület, 
122015 hrsz.-ú ingatlan kártalanítási ügye.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1946/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
24. § a) pontja alapján elutasítja a Budapest XVII. 
kerület, 122015 hrsz. alatti ingatlanra benyújtott, az 
Étv. 30. § (4) bekezdésére alapozott kártalanítási 
kérelmet. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 61. pontja: Javaslat a Bp. III., Csillag-
hegyi út–Törökkő utca 19864/4 hrsz.-ú ingatlan haszná-
latba adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1947/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § 
(1) bekezdés c.) pontja alapján jóváhagyja a Fővá-
rosi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Budapest 
III. kerület, Csillaghegyi út–Törökkő u. 19864/4 
hrsz. alatti ingatlanból 210 m2-es területre vonatko-
zó, a szerződés aláírásától számított 5 év határozott 
idejű használatba adását, és megköti az előterjesz-
tés 8. sz. mellékleteként csatolt szerződést, mely a 
QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft. 
részére, meglévő 19867 hrsz.-ú telephelye Török-
kő útra történő útcsatlakozásának ideiglenes térkő 

borítású kialakítása és használata céljára biztosítja 
az ingatlan időleges használatát. Felkéri és felha-
talmazza a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. 
mellékletében csatolt „Ingatlanhasználati megálla-
podás” aláírására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1948/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
22. § (1) bekezdés c) pontja alapján felhatalmaz-
za a főpolgármestert az „Ingatlanhasználati meg-
állapodás” II.4. pontjában foglalt, használatba ve-
vőt terhelő feltételek teljesítése esetére az útépítési 
helyszínrajz/kiviteli terv és engedély tartalmával 
egyező, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, az 
előterjesztés 12. sz. mellékletében csatolt tulajdo-
nosi hozzájárulás kiadására.

Határidő: a feltételek teljesítését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 62. pontja: Kikötői parthasználati meg-
állapodások hosszabbítása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1949/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése 
alapján utasítja a Közterület-hasznosítási Bizottsá-
got, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 
8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint 
a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörének 
gyakorlása során a dunai kikötőkhöz közterület-
használati hozzájárulást legfeljebb 2014. november 
30. napjáig tartó időszakra adjon ki. 

Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: a Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 

A napirend 63. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel 
kapcsolatban megkötött kerületi megállapodás módosí-
tására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében 
szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkö-
tött kerületi megállapodás módosításával, és felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kerület 
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által várható hozzájárulás Fővárosi Önkormányzat 
2014. évi és 2015. évi költségvetésében való terv-
bevételéről. 

Határidő: a 2014. évi és a 2015. évi költségvetés ter-
vezésekor 

Felelős: Tarlós István 

1951/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti, módosítással egységes szerke-
zetbe foglalt megállapodást a XIII. kerülettel, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Budapest Szíve 
Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” 
című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támoga-
tási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a pro-
jekt engedélyokiratának 7. sz. módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program 
– Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című, 
KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú pro-
jekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az 
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1953/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program Reprezen-
tatív kaputérség kiépítése I. ütem” tárgyú beruházá-
si engedélyokirat 7. számú módosítását az előter-
jesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 65. pontja: Előzetes hozzájárulás kérése 
Budapest Főváros Önkormányzatának az „iCapital – EU 
Innovation Award” pályázaton való induláshoz.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1954/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
előzetesen hozzájárul Budapest Főváros Önkor-
mányzatának az „iCapital – EU Innovation Award” 
pályázaton való indulásához. Felkéri a főpolgár-

mestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtá-
sához szükséges dokumentumok előkészítéséről és 
benyújtásáról.

Határidő: 2013. december 3. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 66. pontja: Javaslat a Fővárosi Köz-
gyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájá-
rulási jogának gyakorlására a Budapest XXII. kerület, 
Budafok-Tétény Városrendezési és Építési Szabályzatá-
nak módosítása a Rákóczi út–Gyula vezér út–Terv utca–
Halk utca–Z-EZ övezet határa–Kőbányai út által hatá-
rolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1955/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keret-
tervben meghatározott keretövezet fi gyelembevé-
tele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv 
területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmaz-
ható keretövezetnek megfelelő–Budapest XXII. 
kerület, Budafok-Tétény Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KÉSZ) módosítása a Rákóczi út–
Gyula vezér út–Terv utca–Halk utca–Z-EZ övezet 
határa–Kőbányai út által határolt területre vonatko-
zó javaslatában foglaltak szerinti –, építési övezet 
megállapításához a hozzájárulását megadja.

1956/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkor-
mányzatának polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 67. pontja: Javaslat beruházási megálla-
podás megkötésére Belváros-Lipótváros Budapest Fővá-
ros V. kerületi Önkormányzattal. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Belváros Lipótváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros Önkormányzata kö-
zött – Budapest V. kerület belterület, 24988 hrsz. 
alatti ingatlan, természetben 1055 Budapest, Olim-
pia park, továbbá a Budapest V. kerület, belterület 
25122/6 helyrajzi számú, természetben 1055 Buda-
pest, Jászai Mari tér ingatlan vonatkozásában – kö-
tendő beruházási megállapodást az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpol-
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gármestert, hogy gondoskodjon a beruházási meg-
állapodás aláírásáról. 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár főigazgatói pályázatával kapcsolatos 
döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1958/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 
1.) főigazgatói pályázatát eredménytelennek nyil-
vánítja és új pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy az új pályázati felhívást legkésőbb 2014. 
február 10-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: 2014. február 10.
Felelős: Tarlós István 

1959/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy havi bruttó 60 000 Ft – az intéz-
ményvezetői pótlékkal megegyező – illetményen 
felüli juttatás mellett kerül sor a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott helyettesítési rend-
nek megfelelően az új intézményvezető munkába 
állásának napjáig. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1960/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (9) 
bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár általános főigazgató-helyet-
tese stratégiai főigazgató-helyettesi vezetői beosz-
tással bízza meg dr. Fodor Pétert 2013. november 
15-től 2018. november 14-ig terjedő határozott idő-
tartamra.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 69. pontja: Javaslat az EIA/2012/3.7.4. 
Fővárosi Migrációs Kerekasztal c. projekt támogatási 
szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1961/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Belügyminisztérium között a „Fővárosi Migráci-
ós Kerekasztal” c. projekt megvalósítása céljából 

létrejött EIA/2012/3.7.4. sz. támogatási szerződés 
1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleté-
ben szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról. 

Határidő: 2013. november 20. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 70. pontja: Javaslat Budapest Márka el-
ismerő címek adományozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1962/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
„Budapest Márka” elismerő címet adományoz:
1. a Rizmajer kézműves sörök – termékeknek,
2. a Zila Kávézó – Krisztina Cukrászda által nyúj-

tott szolgáltatásoknak és termékeknek,
3. iparművészeti ruhák, viseletek, kiegészítők 

készítéséért a BEART Divatműhely, Lengyel 
Beáta iparművésznek,

4. a Budapest Timelapse video művészi alkotó-
munkáért az NN Photography, Németh Norbert 
részére.

Határidő: 2013.december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 71. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. 
évi üzleti tervei tartalmi és formai követelményeinek 
meghatározása, valamint a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságok 2013. évi éves be-
számolói és 2014. évi üzleti tervei elkészítésének és köz-
gyűlési jóváhagyásának ütemezése.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1963/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. évi 
és az azt követő évekbeli üzleti terveiket az előter-
jesztés 1. számú mellékletében meghatározott for-
mában és tartalommal készítsék el és nyújtsák be 
elfogadásra a Közgyűlés elé.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

1964/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat rész-, és 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok a 
2014. évi üzleti terveik elkészítését és elfogadtatá-
sának folyamatát az előterjesztés 2. számú mellék-
lete szerinti ütemterv alapján végezzék el.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 
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1965/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat rész-, és 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
az éves beszámolóik elkészítését és a közgyűlési 
elfogadásra történő beterjesztését az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti ütemterv alapján vé-
gezzék el.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 72. pontja: Az SZMSZ – 11/2013. (III. 
18.) – 6. sz. melléklet 4.4 pontja szerinti beszámoló.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1966/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára 
alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bi-
zottság 2013. I. félévében hozott döntéseiről szóló 
beszámolót. 

A napirend 73. pontja: Javaslat a „Rögtön jövök!” 
projektiroda és galéria üzemeltetésére.

Előterjesztő: Ughy Attila 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1967/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a projektiroda és galéria üzemeltetése érdekében 
jóváhagyja és megköti a megbízási szerződést a 
Kortárs Építészeti Központ Alapítvánnyal az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 74. pontja: Javaslat a T-Rádió Közhasz-
nú Alapítvány számára a 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési 
célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott 
támogatás beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Zsolnai József 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1968/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió 
Közhasznú Alapítvány részére 2012. évben nyújtott 
1.000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Beszámoló a Közlekedési Ta-
nácsnok éves (2013. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1969/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Közlekedési Tanácsnok éves (2013. évi) 
tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 76. pontja: Javaslat elvi döntés meghoza-
talára a XXIII. kerület, Meddőhányó utca és Dobó utca 
közötti útszakasz közvilágításának biztosítására.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,
   dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1970/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a közbiztonság növelése érdekében elviekben 
egyetért a XXIII. kerület, Meddőhányó utca és 
Dobó utca közötti útszakasz közvilágítási hálózatá-
nak kiépítésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
kezdeményezzen egyeztetést a kerülettel a fi nanszí-
rozás megteremtése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 77. pontja: Budapest Főváros XXIII. ke-
rület Soroksár közbiztonságának növelését biztosító egy-
szeri támogatás nyújtására.

Előterjesztők: Losonczy Pál, Szabó György, Czeglédi 
János 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1971/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja szándékát a Budapest Főváros XXIII. 
kerület Soroksár közigazgatási területén elhelyez-
kedő 1238 Budapest, szigetdűlő középső útja köz-
világításának kiépítéséhez szükséges anyagi fede-
zet legfeljebb nettó 20 M Ft összeg erejéig történő 
biztosítására. Felkéri egyúttal a főpolgármestert, 
hogy a fentiek szerinti forrás nyújtására vonatkozó 
megállapodástervezet megküldésével egyidejűleg 
Soroksár képviselő-testületét a döntésről tájékoz-
tassa, kérve egyúttal, hogy a támogatás fogadásával 
kapcsolatosan kialakított helyi álláspontot a Fővá-
rosi Közgyűlés tudomására hozni szíveskedjenek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1972/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Fővárosi Közgyűlés Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Bizottságát, hogy tegyen olyan tar-
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talmú szövegszerű javaslatot a Budapesti Rendőr-
főkapitánysággal fennálló együttműködési meg-
állapodás módosítására, melynek értelmében a 
Fővárosi Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbizton-
sági Bizottsága 2014. évtől kezdődően az illeté-
kes rendőri szervekkel, így különösen a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal, illetve a kerületi rendőr-
kapitányságokkal együttműködve, kockázatelem-
zés alkalmazása mellett, minden év november 15. 
napjáig felméri és megjelöli azt az öt közvilágítás 
elégtelensége alapján leginkább veszélyeztetett fő-
városi helyszínt, melyek esetében a személy elleni 
erőszakos bűncselekmények elkövetésének esélye 
a legmagasabb. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

1973/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az 1086/2013. (VI. 12.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott városbiztonsá-
gi és városrendvédelmi koncepció felülvizsgálatá-
ra annak érdekében, hogy az 1972/2013. (XI. 14.) 
Főv. Kgy. határozatban foglalt eljárási cselekmé-
nyek a koncepcióban következetesen átvezetésre 
kerüljenek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 78. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1974/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel az 1975-1976/2013. (XI. 
14.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfo-
gadja.

1975/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
A 694/2006. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2014. március 31-re módosítja;
– a 2608/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 966/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2013. december 31-re módosítja;
 – az 1026/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehaj-

tási határidejét 2014. március 31-re módosítja;
 – a 3428/2011. (XI. 16.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2014. október 31-re módosítja;
 – a 97/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2013. december 31-re módosítja;
 – a 286/2012. (II. 29.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 674-679/2012. (IV. 25.) sz. határozatok vég-
rehajtási határidejét 2014. október 31-re mó-
dosítja;

 – az 1189/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

 – a 2600/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 2608/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 2699/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

 – a 226/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 20-ra módosítja;

 – a 229/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 20-ra módosítja;

 – a 279/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 288/2013. (II. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 447/2013. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

 – az 552/2013. (IV. 9.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

 – a 686/2013. (IV. 24.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

 – a 754/2013. (IV. 24.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – a 822/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – az 1011/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – az 1129/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 31-re módosítja;

 – az 1191/2013. (VI. 12.) sz. határozatok végre-
hajtási határidejét 2014. március 31-re módo-
sítja;

 – az 1192/2013. (VI. 12.) sz. határozatok végre-
hajtási határidejét 2013. december 31-re módo-
sítja;

 – az 1271/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

 – az 1499/2013. (IX. 3.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 15-re módosítja;

 – az 1503/2013. (IX. 3.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. december 15-re módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1976/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
a 186/2009. (II. 26.) sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– a 2103/2009. (XI. 26.) sz. határozatot hatályon 

kívül helyezi;
– a 161/2011. (I. 31.) sz. határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
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– az 1963/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– az 1964/2011. (VI. 22.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– a 2502/2011. (VIII. 31.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– a 4120/2011. (XII. 21.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 2389/2012. (X. 31.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 2752/2012. (XII. 12.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 2755/2012. (XII. 12.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 2756/2012. (XII. 12.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– a 232/2013. (II. 27.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– az 566/2013. (IV. 9.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;

– az 1296/2013. (VI. 12.) sz. határozat hatályon 
kívül helyezi.

A napirend 79. pontja: Javaslat dr. Rakovszky Iván-
emlékhely létrehozására a Margitszigeten. 

Előterjesztő: Németh Szilárd 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1977/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy emlékhelyet kíván létrehozni dr. 
Rakovszky Iván tiszteletére a Margitszigeten a 
23800/6 hrsz.-ú ingatlanon belül, a sziget pesti ol-
dalán húzódó névtelen sétány és a szökőkút mellett 
található gyalogút sarkán lévő zöldterületen. A be-
ruházási feladat végrehajtásával a Budapesti Törté-
neti Múzeumot bízza meg. 

1978/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a „dr. Rakovszky Iván-
emlékhely létrehozása” tárgyú beruházási feladatot 
a 2014. évi költségvetés tervezésekor 3 500 E Ft-os 
összköltséggel tervbe veszi. 

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra. 
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 

dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1979/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 
között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodás 9. sz. módosításának 
a 0013-as számú módosító indítvány 1. sz. mellék-
lete szerint elfogadott tartalmát aszerint módosítja, 
hogy az „arcképes havi Budapest-bérlet kisgyere-
keseknek” ára 3 850 Ft helyett 3 450 Ft legyen. Fel-
kéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás ezen 
tartalommal történő aláírására. 

Határidő: 2013. november 20.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 80. pontja: Javaslat az „1–3-as villamos 
vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti kör-
gyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” a 
budai szakasz tervezésének megváltoztatására. 

Előterjesztő: Szabó György 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1980/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnesnek a „Javaslat a 
2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” című na-
pirendi vitájának újbóli megnyitására tett ügyrendi 
indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1981/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert a megvalósuló 1-es villa-
mos budai szakaszának fejlesztésével kapcsolato-
san a tervezés Kelenföldi pályaudvarig való meg-
hosszabbítására és a tervezés felgyorsítására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. november 14-i ülésén.

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

�
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III. rész

FŐVÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK 2013:

„Csengery Antal Díjban” részesült:

1. Csontos János

2. Jegyes-Tóth Kriszta

3. Szabó Anett

4. Szabó S. Gergely

5. Szakonyi Péter

„Bárczy István Díjban” részesült:

1. Kocsisné Dióssy Krisztina

2. Hámori Mária

3. Tóth Jánosné

4. Nádor Györgyné

5. Faragó Ferenc

6. Hosszúné Bartha Etelka

7. Vasbányai Ferenc József

8. Pallaga Anna

9. Szalontai Judit

10. dr. Horváth László Ferenc

11. Hudacsek Lászlóné

12. Kollár József

13. Menyhárt Pál

14. Mokosényiné Bognár Gabriella

15. Nagyné Holik Tünde

16. Krassói Kornélia

17. dr. Szeszler Anna

18. Járainé dr. Bődi Györgyi

19. Badacsonyi Györgyné

20. Erdősy Jánosné

21. László Zsuzsanna

22. Csébi Józsefné

23. Weinbrenner Gábor

24. Horváth Attiláné

25. Bibó István

„Pro Urbe Budapest” díjban részesült:

1. Kun Szabó István

2. Kocsisné Dióssy Krisztina

3. dr. Bodó Sándor

4. Csom István

5. Jávori Ferenc

6. Varga Ferenc

„Budapestért” díjban részesült:

1. Palkó György

2. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
 Gyógyításáért

3. Prof. Dr. Nagy Zoltán

4. Gőz László

5. dr. Kovács Ivánné

6. Dr. Szepesi János

7. Cseri Kálmán

8. A Színházak Éjszakája stábja

9. Prof. Dr. Ádány Róza

10. Morva Emília
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11. Attraction Látványszínház

12. Börcsök Enikő

13. Benedek György

14. Geiger György

15. Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna

16. Molnár György

17. Margittai Katalin

18. Gyimesi Róbert

19. Dragan Velikić

20. Cziffra Mihály

21. dr. Gabai János

22. Gábriel Tibor

23. dr. Szabados Pál

24. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és biz-
 tonságtechnikai Kar, Tésztahídépítő Szakmai
 kör

25. Bogsch Erik

26. Hosszú Katinka

„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Köz-
biztonságáért” díjban részesült:

1. Bérczi László

2. dr. Minya Mihály

3. Molnár Mihály

4. Petrovszki János

5. Bartus Szilárd

„Papp László Budapest-Sportdíjban” részesült:

1. dr. Kotsis Attiláné

2. Szőcs Bertalan

3. Kásás Zoltán

4. dr. Steinmetz Ádám

5. dr. Gyarmati Andrea

„Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlő-
ségéért” díjban részesült:

1. dr. Neuwirth Magdolna

2. Zana Anita

3. Fehér Anna

„Főváros Szolgálatáért” díjban részesült:

1. Megyesné dr. Hermann Judit

2. Nágel Ilona

3. Szabóné dr. Lupkovics Borbála

4. Kovacsics Ildikó

5. Radnóczi Péter

„Fővárosért Emlékzászló” díjban részesült:

1. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
 Igazgatóság
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