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LXVII. évfolyam

1. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról .....................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a Duna-parti építési szabályzat
Margitsziget területére vonatkozóan című 31/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról ..........................................
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról
Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A részesedési arányok meghatározása
1. §
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2017-ben
a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat
együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint
kell eljárni.
2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból,
továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott
késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek,
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások
megosztása
2. §
(1) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos
kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok között.
(2) A Fővárosi Közgyűlés a 239 000 000 ezer Ft ös�szegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből
a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott
részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza.
b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott
rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3.
oszlopban ajánlott összegekben határozza meg.
c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 400 000 ezer Ft

összegben tervezett bevételből 216 000 ezer Ft-ot
a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 184 000
ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz
szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok
részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet
4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1.
§-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen
kiadásokat a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek
legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. Tervszinten 200 000 ezer Ft összegű helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból 92 000 ezer
Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól
levonandó kiadások összegeit (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg.
e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)–d) pontok együttes összegeit – mint a
helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait – az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 11 000 ezer Ft összegű idegenforgalmi
adóból származó bevételt 5 940 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 5 060 ezer Ft összegben pedig
a XVI–XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését
(ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
3. §
Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2017-ben
bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből
a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően
nem részesülnek.
3. Végrehajtási szabályok
4. §
(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve
a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság
címen 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.
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(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót
követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adó
bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi
pótlék és bírság bevételeket – a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt,
valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi
pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy
az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni,
hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számlájára 2017. január 1-jétől 2017. december
31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.
(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban
és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési
elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt
bevételt.
4. A helyi adóbevételhez kapcsolódó kiadások
elszámolási rendje
5. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó
bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe,
és annak levonását a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.
(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a
2017. évi tényleges kiadások különbözetét a 2017. évi
költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.
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Záró rendelkezés
6. §

Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.
7. §
Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2016. évi megosztásáról szóló 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy.
rendelet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros Közgyűlése a forrásmegosztásról
szóló törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017.
évi megosztására.
A rendelet rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek megosztásának arányait és
a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.
Részletes indokolás
Az 1. § a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tárgyévi részesedési arányokat határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően.
A 2. és a 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztással
szabályozza a helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi
adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott
késedelmi pótlék és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások összegeit.
A 4. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:
• Az (1)–(2) bekezdések a helyi iparűzési adó, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlék és bírság bevételek elszámolási,
utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a
tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett
tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve
a feltételhez kötött utalási szabályok.
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• A (3)–(4) bekezdések az idegenforgalmi adóval
kapcsolatos tervezési és utalási szabályokat tartalmazzák.

Az 5. § rögzíti a helyiadó-beszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét.
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A 6. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépésének napját 2017. január 31. napjában határozza meg.
A 7. § rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet
hatályon kívül helyezéséről.

1
I.
kerületi önkormányzat
II.
kerületi önkormányzat
III.
kerületi önkormányzat
IV.
kerületi önkormányzat
V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII. kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII. kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen

Önkormányzatok megnevezése

2
1,54229750
5,07622909
7,22624018
6,11004338
1,40816157
2,51692804
3,31902329
3,80946081
3,61965731
4,71307384
7,28511820
2,98544811
6,06949128
7,04585324
5,12986946
4,16786632
4,73956940
6,59426818
3,47808963
3,58665199
4,88600440
3,27164242
1,41901236
100,00000000

(%)
1 695 602
5 580 806
7 944 528
6 717 382
1 548 133
2 767 111
3 648 934
4 188 121
3 979 451
5 181 553
8 009 259
3 282 202
6 672 799
7 746 211
5 639 778
4 582 152
5 210 683
7 249 738
3 823 812
3 943 165
5 371 673
3 596 844
1 560 062
109 940 000

3

( e Ft )
4

( e Ft )
2 838
9 340
13 296
11 242
2 591
4 631
6 107
7 009
6 660
8 672
13 405
5 493
11 168
12 964
9 439
7 669
8 721
12 133
6 400
6 599
8 990
6 020
2 611
184 000

5

( e Ft )
-1 419
-4 670
-6 648
-5 621
-1 296
-2 316
-3 054
-3 505
-3 330
-4 336
-6 702
-2 747
-5 584
-6 482
-4 719
-3 834
-4 360
-6 067
-3 200
-3 300
-4 495
-3 010
-1 305
-92 000

Részesedési arány
Részesedési
Részesedési arány
Részesedési arány szerint a kiadás miatti
arányok a
szerinti helyi iparűzési
szerinti pótlék, bírság csökkentés összege
törvény szerint
adó
- egyszeri levonás -

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2017. évre

1 697 021
5 585 476
7 951 177
6 723 003
1 549 428
2 769 426
3 651 988
4 191 626
3 982 781
5 185 889
8 015 961
3 284 948
6 678 383
7 752 693
5 644 498
4 585 987
5 215 043
7 255 805
3 827 012
3 946 465
5 376 168
3 599 854
1 561 368
110 032 000

6

( e Ft )

Helyi iparűzési
adóhoz kapcsolódó
megosztandó
bevételek ajánlott
tervszáma (3+…..+5)

1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
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2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2017. évre

Önkormányzatok megnevezése

Részesedések a
törvény szerinti
arányban
( 100 %-ra
átszámítva )

Az idegenforgalmi adó
megosztása
a 2. oszlop szerinti
arányban
/ ajánlott tervszám /

1

(%)

( e Ft )

2

3

I.

kerületi önkormányzat

II.

kerületi önkormányzat

III.

kerületi önkormányzat

IV.

kerületi önkormányzat

V.

kerületi önkormányzat

VI.

kerületi önkormányzat

VII.

kerületi önkormányzat

VIII.

kerületi önkormányzat

IX.

kerületi önkormányzat

X.

kerületi önkormányzat

XI.

kerületi önkormányzat

XII.

kerületi önkormányzat

XIII.

kerületi önkormányzat

XIV.

kerületi önkormányzat

XV.

kerületi önkormányzat

XVI.

kerületi önkormányzat

12,96659535

656

XVII.

kerületi önkormányzat

14,74521346

746

XVIII.

kerületi önkormányzat

20,51534300

1 038

XIX.

kerületi önkormányzat

10,82063996

548

XX.

kerületi önkormányzat

11,15838692

565

XXI.

kerületi önkormányzat

15,20078550

769

XXII.

kerületi önkormányzat

10,17836469

515

XXIII.

kerületi önkormányzat

4,41467112

223

100,00000000

5 060

Kerületi önkormányzatok összesen

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
5/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan című
31/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában, 14/B. §-ában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 42. § (4) bekezdésében megjelölt, az egyeztető tárgyaláson részt vett vagy véleményt nyilvánított
államigazgatási szervek (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály, ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi
Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi hivatala, Közlekedés Felügyeleti Főosztály, Útügyi
Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály, Budapest
Főváros II. kerületi Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat) és a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.
§ (6) bekezdése alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el.
1. §
A Duna-parti építési szabályzat Margitsziget területére vonatkozóan című 31/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az övezet területén a Zvp-Sp övezet területén,
valamint a „D” és „R” jelű területeken megrendezésre
kerülő nemzetközi sportrendezvények idejére időszakos
jellegű lelátó létesíthető a meglévő növényállomány védelmének biztosítása mellett.”

2. §
A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A területen kerítés csak az 1. mellékleten jelölt, a
„Közhasználat elől állandóan elzárható területek”-en, a
„Közhasználatú építmények elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területek”-en, továbbá a játszóterek, a sportterületek, termálkutak és a romkert körül megengedett.”
3. §
(1) A R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Idényjellegű vendéglátó terasz kizárólag
a) az 1. mellékleten jelölt „Közhasználatú építmények
elhelyezésére szolgáló, elkeríthető területeken” belül elhelyezkedő „V” jelű építési helyeken létesített
vendéglátóhelyek környezetében az elkeríthető területen belül, és
b) az a) pont szerinti területeken kívül az 1. mellékleten jelölt „V” jelű építési helyeken létesített vendéglátóhelyek környezetében a vendéglátóhelytől
számított 15 méteren belül, legfeljebb 300 m2 alapterülettel
létesíthető.”
(2) A R. 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az övezet területén zenés, szórakoztató rendeltetés csak ott létesíthető, ahol kulturális funkció megengedett.”
4. §
A R.
a) 10. § (4) bekezdésében a „az igénybe vett területen”
szövegrész helyébe az „a Zvp-Sp övezet területén,
valamint a „D” és „R” jelű területeken” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában a
„rendezvény” szövegrész helyébe a „sportrendezvény” szöveg,
c) 16. § (2) bekezdésben az „a nagyrendezvények”
szövegrész helyébe a „nemzetközi sportrendezvények” szöveg,
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d) 25. § (2) bekezdésben a „létesítményen vízi színpad nem alakítható ki.” szövegrész helyébe a „létesítmény kizárólag a pihenés célját szolgálhatja.”
szöveg
lép.
5. §

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

2017. január 30.
6. §

Hatályát veszti a R.
a) 2. § 4. pontja,
b) 10. § (3) bekezdésében a „sport, idegenforgalmi,
kulturális, közösségi” szövegrész,
c) 15. § (1) bekezdésében a „különféle sport,” és az
„és kulturális” szövegrész,
d) 15. § (10) bekezdésében a „– legalább az első rendezvény előtti állapotnak megfelelő –” szövegrész.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2017. január 30.
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INDOKOLÁS

A 3. §-hoz

Általános indokolás

A rendelkezés szerkesztése az egyértelműsítés céljából módosul, valamint a hatályos rendelet szerint létesíthető idényjellegű vendéglátó terasz területe 500 m2 helyett 300 m2-re korlátozódik.
A szigettel szomszédos kerületek lakosságának védelme érdekében a zenés, szórakoztató rendeltetés létesítése
a szigeten területileg korlátozásra kerül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. §
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat
(DÉSZ) megállapítására, módosítására.
A DÉSZ I. üteme a Margitsziget területére vonatkozik, módosításának alapja az 1272/2016. (IX. 28.) számú
Főv. Kgy. határozat.
A Kormány a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapesten megrendezendő
Úszó, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A Budapesten megrendezendő Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
szóló 2015. évi XXXIII. törvényben kerültek nevesítésre a rendezvény által érintett ingatlanok, így többek közt
a Budapest XIII. kerület 23800/1 – 8 és a 23801 helyrajzi számú ingatlanok, melyek a Margitsziget területének
egészét lefedik.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
ügyek, így a DÉSZ Margitszigetre vonatkozó I. ütemének módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.
A DÉSZ módosítása rendeletalkotással történik.
Részletes indokolás

A 4. §-hoz
A nagyrendezvénnyel kapcsolatosan csak a 16. § (2)
bekezdés rendelkezett a hatályos rendeletben, ennek törlése a fogalommagyarázatból a nagyrendezvény fogalmának törlését vonja maga után.
A városi park övezetének meghatározásában az elsődleges funkció (rekreáció) kerül kiemelésre, ezért a sport,
idegenforgalmi, kulturális, közösségi szövegrészek törlésre kerülnek.
„Az első rendezvény előtti állapotnak megfelelő”
helyreállítás nem feltétlenül célszerű beavatkozás (tekintettel például a zöldfelületek évszakoktól függő állapotára), ezért a szövegrész törlése indokolt.
Az 5. §-hoz
A DÉSZ 1.a. mellékletét képező Szabályozási terv
módosítása az északi parkoló kontúrjára és a férőhely
változására vonatkozik.
A DÉSZ 1.a. és 1.b. mellékletét képező Szabályozási
terv jelmagyarázata kiegészítésre kerül, miszerint a Margitsziget egésze műemléki jelentőségű terület.
A 6. §-hoz
A szövegezések pontosításra kerültek.

Az 1. §-hoz

A 7. §-hoz

Az időszakos jellegű lelátó létesítése csak a Nemzeti
Sportuszoda, a Teniszstadion és az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum területén megrendezésre kerülő sportesemények esetén tervezett, ezért a hatályos
rendelkezés pontosítása szükséges.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép hatályba.

A 2. §-hoz
A rendelkezés lehetővé teszi a termálkutak védőterületének bekerítését, amennyiben azt a vízbázis védőidomának és védőterületének kijelölő határozata előírja.
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