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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet
és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1. § vonatkozásában a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,
a 2. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Helyiségrendelet) 5. § (1) bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Helyiség alkalmi célú igénybevétellel történő
hasznosításáról, a bérleti szerződés megkötéséről és módosításáról – a 35. § (2b) bekezdésben foglaltak kivételével – a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság jogosult dönteni.”
(2) A Helyiségrendelet 35. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Helyiség tulajdonjogának bármely jogcímen történő ingyenes átruházásáról vagy hasznosításáról a (4)–
(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel, vagy helyiség
tulajdonjogának bármely jogcímen történő kedvezményes átruházásáról vagy hasznosításáról a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel értékhatártól függetlenül – a
(2)–(2b) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi
Közgyűlés minősített szavazattöbbséggel dönt.
(2) A „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról (ideértve a bér
letidíj-kedvezmény nyújtását is) a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a (2b) bekezdésben foglaltak
kivételével – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.”
(3) A Helyiségrendelet 35. §-a az alábbi (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Helyiség alkalmi célú ingyenes hasznosításáról az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, alkalmi célú kedvezményes hasznosításáról pedig a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a (2b) bekezdésben
foglaltak kivételével – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt.
(2b) A „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról (ideértve a bérletidíj-kedvezmény nyújtását
is) a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési
szerve, gazdálkodó szervezete, nonprofit szervezete vagy
egyéb szervezete) részére – a (3) és (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főpolgármester dönt azzal, hogy
ilyen esetben a helyiség az 5. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően 90 napon belül összesen 30 napot meg
nem haladó időtartamra is biztosítható.”
(4) Hatályát veszti a Helyiségrendelet
a) 2. § (3) bekezdése,
b) 5. § (4) bekezdése.
2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: SzMSz.) 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „3. TULAJDONOSI, GAZDASÁGI ÉS KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI
BIZOTTSÁG” alcím 3.5.–3.7. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.5. Dönt a helyiség alkalmi célú igénybevétellel történő hasznosításáról, a bérleti szerződés megkötéséről
és módosításáról, kivéve a 35. § (2b) bekezdésben foglaltakat.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 5. § (1)
3.6. Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról (ideértve a
bérletidíj-kedvezmény nyújtását is) a 40/2006. (VII. 14.)
Főv. Kgy. r. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, kivéve ezen helyiségeknek a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve, gazdálkodó
szervezete, nonprofit szervezete vagy egyéb szervezete)
részére történő alkalmi célú kedvezményes hasznosítását.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2)
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3.7. Dönt a helyiség alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a 40/2006. (VII. 14.) Főv.
Kgy. r. 35. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, kivéve a „Közraktárak” épületegyüttesben
található helyiségeknek a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete,
nonprofit szervezete vagy egyéb szervezete) részére történő alkalmi célú kedvezményes hasznosítást.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2a)”
(2) Az SzMSz. 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzéke) „8. VAGYONGAZDÁLKODÁS”
alcím az alábbi új 8.17. alponttal egészül ki:
„8.17. Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek alkalmi célú ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról (ideértve a bérletidíj-kedvezmény
nyújtását is) – a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (3)
és (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a Fővárosi Önkormányzat intézménye (költségvetési szerve,
gazdálkodó szervezete, nonprofit szervezete vagy egyéb
szervezete) részére azzal, hogy ilyen esetben a helyiség
90 napon belül összesen 30 napot meg nem haladó időtartamra is biztosítható.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2b)”
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

A helyiségek alkalmi célú igénybevételéről korábban
minden esetben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntött. A 35. §-ba újonnan
bekerülő rendelkezések összefoglalják és pontosítják az
eddigi szabályokat, továbbá a hatékonyabb döntéshozatal érdekében kiegészítik egy új főpolgármesteri átruházott hatáskörrel. Ennek értelmében Budapest Főváros
Önkormányzatának intézménye részére a „Közraktárak”
épületegyüttesb4 zakonként ülésező Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság ülésének időpontjához. A bizottsági döntéselőkészítés és döntéshozatal továbbá időigényes és jelentős erőforrásokat köt le, a
főpolgármesteri döntés ezzel szemben gyors és hatékony.

3. §

Ezzel összefüggésben „Közraktárak” épületegyüttes projektigazgatósága hasznosítási gyakorlatának tapasztalataiból kiindulva merült fel az az igény is, mely
szerint célszerű lenne kizárólag a „Közraktárak” épületegyüttesében található helyiségek vonatkozásában az
alkalmi célú hasznosítás időtartamát az eddigi 90 napon
belüli 7 napról 30 napra növelni. Az igénybevehetőség
időtartamának emelése azért indokolt, mert ez az időtartam igazodik a „Közraktárak” területén tartandó rövidtávú események időtartamához. A 30 napos hasznosítás
ugyanakkor továbbra is alkalmi jellegűnek tekinthető,
ezért az alkalmi célú igénybevételekre vonatkozó rendelkezések között javasolt szabályozni. Ezzel a módosítással a „Közraktárak” épületegyüttes területén tartandó
fesztiválok pl.: tavaszi vagy őszi fesztivál szervezése, illetve a kapcsolódó döntéshozatali mechanizmus tehető
hatékonyabbá.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A 2. §-hoz

(3) Hatályát veszti az SzMSz. 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „3. TULAJDONOSI, GAZDASÁGI ÉS KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI
BIZOTTSÁG” alcím 3.35. alpontja.

INDOKOLÁS

A Fővárosi Önkormányzat működését szabályozó jogszabályok koherenciájának érdekében, a Helyiségrendelet 5. § és a 35. § módosítása folytán szükséges módosítani a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának a főpolgármesterre, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra
átruházott hatásköröket tartalmazó mellékleteit.

Általános indokolás

A 3. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A vagyongazdálkodással összefüggésben a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Helyiségrendelet) módosítása a helyiségek ingyenes vagy kedvezményes hasznosítására, ezen belül az ún. alkalmi célú
ingyenes vagy kedvezményes hasznosításra vonatkozó
szabályok egységesítése és hatékonyabbá tétele érdekében vált szükségessé.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
12/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
valamint a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §
(4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és
a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
22. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklet
2. pontja az alábbi új 2.3. alponttal egészül ki:
(2. A BKK Zrt. leányvállalatai: ...)
„2.3. Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.)”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2017. január 25-i ülésén döntött arról, hogy a BKK Zrt. leánytársaságaként létrehozza a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.-t.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 6.
melléklete tartalmazza a BVH Zrt, a BKK Zrt. és a BKV
Zrt. leánytársaságainak felsorolását, így ezen felsorolást
szükséges kiegészíteni az új társasággal.
A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján 2017. január 1-jétől a Közlekedésszervező finanszírozása üzleti
év alapján történik, azzal, hogy az üzleti és a menetrendi év egybeesik. Ennek érdekében a menetrendi év fogalmának módosítására került sor 2017. január 1-jétől.
A menetrendi évről naptári évre történő átállással szükségszerűségét vesztette a két naptári évre vonatkozó üzleti tervek benyújtásának követelménye, így módosítani
szükséges a Budapest közlekedésszervezési feladatainak
ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
(Kijelölő rendelet) 12. § (5) bekezdésének azon követelményét, hogy az üzleti tervet kétéves időtartamban, gördülő tervezéssel kell elkészíteni és benyújtani. Tekintettel arra, hogy ez a menetrendi év finanszírozásával való
összhang érdekében került előírásra, a menetrendi év kivezetésével ezen rendelkezés már nem szükséges.
Részletes indokolás

2. §

Az 1. §-hoz

Hatályát veszti a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy.
rendelet 12. § (5) bekezdésének második mondata.

E módosító rendelkezést a BKK Zrt. újonnan alapított
leánytársaságának a Vagyonrendeletben a BKK Zrt. leánytársaságai közötti nevesítése indokolja.

3. §

A 2. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A menetrendi év fogalmának 2017. január 1-től hatályos módosítása alapján a menetrendi év megegyezik az
üzleti évvel. A menetrendi évről naptári évre történő átállással szükségszerűségét vesztette a két naptári évre vonatkozó üzleti tervek benyújtásának követelménye, így
a menetrendi év kivezetésével a kétéves üzleti tervezésre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

s

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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13/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről,
ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című
77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 179/A. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (3) bekezdés értelmében
a kerületi önkormányzati javaslatoknak is megfelelően a
következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek
minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2.
melléklet (Kerületi önkormányzatok döntése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek kijelölt részei) 5.
pontja a következő 5.14. ponttal egészül ki:
[5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek közül: …]
„5.14. a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek helyt adó 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. szám
alatti ingatlan [41062/1 hrsz.] külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli kerületi tulajdonú
közterület.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján
lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)–(3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a 250. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta
77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendeletét a Budapest
főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. melléklete azoknak a
kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket – a Szabs. tv.
179/A. § (3) bekezdésében szereplő előírás szerint – a kerületi önkormányzatok döntésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell.
A X. kerületi Önkormányzat a 2016. november 17-i
képviselő-testületi ülésén döntött azon újabb helyszínről, amely kijelölését kéri a Fővárosi Közgyűléstől. Ennek alapján kerül sor a Rendelet 2. melléklete 5. pontjának újabb alponttal való kiegészítésére.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E szakaszban kerül konkrétan kijelölésre az a X. kerületi önkormányzati tulajdonú közterület, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. A Kúria elvárása szerint a szabályozásból
minden kijelölt közterület esetén egyértelműen ki kell
tűnnie a védett közérdek mibenlétének, amelynek a Fővárosi Közgyűlés az alábbiak szerint tesz eleget:
A Rendelet 2. melléklet 5.14. pontjában meghatározott közterület a közegészség védelme (Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet) érdekében került kijelölésre.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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14/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő
és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások
létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklet 7/g)
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(7. Opcionális elemek: …)
„g) Kocsi eleje
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi, kivéve a 2017. évi XVII. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottsága
által jóváhagyott, a Világbajnokságot népszerűsítő, hirdetésnek nem minősülő matricákat a Világbajnokság hivatalos szállító partnerének taxi-gépjárművén.”
2. §
Az R. 2. melléklet 7/g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(7. Opcionális elemek: …)
„g) Kocsi eleje
Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.”
3. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2017. október 1. napján lép hatályba.
dr. Sárádi Kálmánné s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján Budapest főváros vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés rendeletében állapíthatja meg
a személytaxi-, a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító szolgáltatás, továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a személytaxival
és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a Kormány rendeletében meghatározott feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeit, valamint a település területén lévő
taxiállomások, továbbá megállási helyek igénybevételének rendjét.
A Budapesten megrendezésre kerülő 2017. évi XVII.
FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság páratlan lehetőséget teremt Budapestnek és Magyarországnak, hiszen a rendezvény idejére az
egész világ figyelme Budapestre irányul. A Világbajnokság Szervező Bizottsága erre tekintettel kérte, hogy a Világbajnokságot népszerűsítő, hirdetésnek nem minősülő matricákat – átmenetileg, kizárólag a Világbajnokság
befejezéséig tartó időszakra – el lehessen helyezni a Világbajnokság hivatalos szállító partnerének taxi-gépjárművén, ezzel is hozzájárulva a rendezvény sikeréhez.
Ehhez szükséges a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről,
a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (Taxirendelet) megfelelő – átmeneti – módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Taxirendelet 2. melléklet 7. pontjának (Opcionális elemek) g) alpontjában szereplő általános tilalom azzal a kivétellel egészül ki, hogy a 2017. évi XVII. FINA
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottsága által jóváhagyott, a Világbajnokságot népszerűsítő, hirdetésnek nem minősülő
matricákat a Világbajnokság hivatalos szállító partnerének taxi-gépjárművén el lehet helyezni.
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A 2. §-hoz

A 3. §-hoz

Mivel a Taxirendelet 2. mellékletében szereplő tilalom
feloldása csak átmenetileg – a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
befejezéséig tartó időszakra – indokolt, ezért a rendezvényt követően az eredeti tilalom visszaállítása szükséges megfelelő hatálybaléptetéssel.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz azzal, hogy
2017. október 1-től a Taxirendeletben az eredeti tilalomnak megfelelő rendelkezés lép hatályba.
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15/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények,
valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés
f)–g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4.
és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban
részesülő az elhelyezés 31–60. napjára a személyi térítési
díj 50%-át, a 61–90. napjára a személyi térítési díj 75%-át
köteles megfizetni, ha
a) felvételét megelőzően életvitelszerűen
aa) közterületen élt és ezt a körülményt az utcai szociális szolgálatok, vagy
ab) éjjeli menedékhelyen élt és ezt a körülményt az
éjjeli menedékhelyek
8 napnál nem régebbi írásbeli igazolásával bizonyítja, vagy
b) hajléktalanok átmeneti szállására jelentkezéskor a
25. életévét még nem töltötte be.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban
részesülő az elhelyezés 31. napjától a személyi térítési díj
30%-át fizeti az Szt. 99/B–99/E. § szerinti fejlesztő foglalkozásban való részvétel ideje alatt.”
2. §
(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében
a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő
térítési díjakról rendeletet alkot.
A rendeletmódosítást a 2017. évi szolgáltatási önköltség megállapítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása, a hajléktalanok átmeneti szállásain fizetendő személyi térítési díjaknál adható
kedvezmények és a kedvezményezettek körének változása, a VIII. kerület, Alföldi utca 6–8. szám alatti átmeneti
szállás eltérő elhelyezési körülményei miatt új intézményi térítési-díjkategóriák megjelenítése, valamint a belépési hozzájárulással érintett férőhelyek számának módosítása teszi szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet 5. § (7) bekezdése új elemként kiegészül az átmeneti szállásokra történő jelentkezéskor
25. életévüket még be nem töltött ügyfelekkel mint új
kedvezményezetti körrel, melynek indoka, hogy jellemzően azon állami gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek fedik le ezt a kört, akik nem, vagy csak nagyon ala-
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csony jövedelemmel rendelkeznek, illetőleg vagyonuk
nincs.
Új elemként jelenik meg az R. 5. § (8) bekezdésében
a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevők számára kiterjesztett kedvezményes személyi térítési díj fizetési lehetőség. A hajléktalan személyek ellátását biztosító Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei által
a fejlesztő foglalkoztatás keretében megjelenő ügyfelek
esetében is személyi térítési díj fizetési kedvezményt célszerű megállapítani az ügyfelek rendelkezésére álló alacsony jövedelem miatt. Ez a kedvezményes díjfizetés a
fejlesztő foglalkoztatási jogviszony időtartama alatt illeti meg az ügyfelet.
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A 2. §-hoz

Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással
betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás
összegeit határozza meg intézményenként, azon belül
telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.
A 3. §-hoz
Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.

Az előterjesztés 5. melléklete
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1. melléklet a 15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe

A

Szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

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

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

279 578
262 113

105 300
98 400

3 510
3 280

359 841
339 775

106 200
99 900

3 540
3 330

230 526
296 066

85 950
86 850

2 865
2 895

222 916
288 040

82 950
84 450

2 765
2 815

218 176
292 299

77 550
78 600

2 585
2 620

249 351
299 264

85 950
88 200

2 865
2 940

215 333
317 835

73 800
84 450

2 460
2 815

297 158
305 189

111 000
114 000

3 700
3 800

273 064
281 095

102 000
105 000

3 400
3 500

297 158
361 408

111 000
135 000

3 700
4 500

240 939
248 970

90 000
93 000

3 000
3 100

248 970
265 033

93 000
99 000

3 100
3 300

189 630
190 882

97 200
99 600

3 240
3 320

157 328
157 712

79 500
81 000

183 685
184 780

93 000
96 000

2 650
2 700
0
3 100
3 200

IDŐSEK OTTHONA
1. IV., Baross u. 100.
1.1. IV., Baross u. 100.
1.1.1. ápolás
1.1.1.1. kétágyas elhelyezés
1.1.1.2. három-négyágyas elhelyezés
1.1.2. demens
1.1.2.1. kétágyas elhelyezés
1.1.2.2. három-négyágyas elhelyezés
1.2. IV., Csokonai u. 38.
1.2.1. ápolás
1.2.2. demens
1.3. IV., Béla u. 18.
1.3.1. ápolás
1.3.2. demens
2. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
2.1. VI., Rózsa u. 67.
2.1.1. ápolás
2.1.2. demens
2.2. IX., Knézits u. 14.
2.2.1. ápolás
2.2.2. demens
2.3. VII., Dózsa György út 82/B.
2.3.1. ápolás
2.3.2. demens
3. XVIII., Alacskai út 22.
3.1. XVIII., Alacskai út 22.
3.1.1. ápolás
3.1.2. demens
3.2. XX., Virág Benedek utca 36. "A" épület
3.2.1. ápolás
3.2.2. demens
3.3. XX., Virág B. u. 36. "A" épület
3.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
3.3.2. ápolás egyágyas elhelyezéssel
3.4. XX., Virág Benedek utca 36. "B" épület
3.4.1. ápolás
3.4.2. demens
3.5. XIX., Mészáros L. u. 26.
3.5.1. ápolás
3.5.2. demens
4. X., Halom u. 31.
4.1. X., Halom u. 31.
4.1.1. ápolás
4.1.2. demens
4.2. X., Óhegy u. 48. "A" épület
4.2.1. ápolás
4.2.2. demens
4.3. X., Óhegy u. 48. "B" épület
4.3.1. ápolás
4.3.2. demens

Az előterjesztés 5. melléklete
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Intézmény neve, címe

A
4.4. XXI., Tapló u. 1.
4.4.1. ápolás
4.4.2. demens
4.5. X., Gergely u. 85.
4.5.1. ápolás három- és négyágyas elhelyezés
4.5.2. demens egy- és kétágyas elhelyezés
4.5.3. demens három- és négyágyas elhelyezés
4.5.4. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
4.5.5. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
5. XI., Kamaraerdei út 16.
5.1. XI., Kamaraerdei út 16. "A" épület
5.1.1. ápolás
5.2. "B" épület
5.2.1. ápolás
5.2 2. demens
5.3. "C" épület
5.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
5.3.2. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
5.4. XI., Rupphegyi út 7.
5.4.1. ápolás négyágyas elhelyezés
5.4.2. demens
5.5. XI., Bánk bán u. 12-20.
5.5.1. ápolás
5.5.2. demens
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.
6.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
6.1.1. ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.1.2. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.1.3. ápolás többágyas elhelyezés
6.1.4. demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.1.5. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.1.6. demens többágyas elhelyezés
6.2. III., Ányos u.
6.2.1. ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.2.2. ápolás többágyas elhelyezés
6.2.3. demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
6.3. XII., Mártonhegyi út 53.
6.3.1. ápolás
6.3.2. demens
6.4. XII., Zugligeti út. 58.
6.4.1. ápolás
6.4.2. demens
7. XVII., Pesti út 117.
7.1.
ápolás
7.1.1. ápolás
7.1.2. Semmelweis gondozási egység
7.2.
demens
7.3.
Gondozóház

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

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

179 752
182 433

92 100
94 200

3 070
3 140

291 883
321 672
311 665
323 673
307 221

105 000
114 000
111 000
113 100
107 400

3 500
3 800
3 700
3 770
3 580

219 596

93 000

3 100

238 500
280 060

93 000
96 600

3 100
3 220

302 862
282 150

129 000
114 000

4 300
3 800

213 300
254 850

93 000
96 600

3 100
3 220

221 700
263 400

93 000
96 600

3 100
3 220

284 125
283 333

124 500
114 000

4 150
3 800

290 833
287 750
287 500

124 500
114 000
106 500

4 150
3 800
3 550

248 609
252 088
256 833

116 400
102 300
116 400

3 880
3 410
3 880

204 601
222 602

82 800
85 800

2 760
2 860

206 549
225 604

82 800
85 800

2 760
2 860

198 353
235 129
222 176
168 620

91 200
111 000
99 300
93 300

3 040
3 700
3 310
3 110
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Intézmény neve, címe

Szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

A
8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
8.1. Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület
8.1.1. ápolás
8.2. "B" épület
8.2.1. ápolás
8.2.2. demens
8.3. "Új" épület ápolás
8.4. 2113 Erdőkertes ápolás
9. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
9.1. ápolás
9.2. demens
10. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.
10.1. "Nagykastély" épület
10.1.1. ápolás egyágyas elhelyezés
10.1.2. ápolás kétágyas elhelyezés
10.1.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés
10.1.4. demens
10.2. "Kiskastély" épület
10.2.1. ápolás egyágyas elhelyezés
10.2.2. ápolás kétágyas elhelyezés
10.2.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés
10.2.4. demens
10.3. "Pavilon" épület
10.3.1. ápolás egyágyas elhelyezés
10.3.2. ápolás kétágyas elhelyezés
10.3.3. ápolás három- és több ágyas elhelyezés
10.3.4. demens
10.4. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
10.4.1. ápolás egyágyas elhelyezés
10.4.2. ápolás két- és többágyas elhelyezés
10.4.3. demens
11. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11.
11.1. "A" épület
11.1.1. ápolás
11.1.2. demens
11.2. "B" épület
11.2.1. ápolás
11.2.2. demens
11.3. "C" épület
11.3.1. ápolás
11.3.2. demens
11.4. 2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10.
11.4.1. "A" "B" C" és "G" épület ápolás
11.4.2. "C" épület demens
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A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

210 653

90 000

3 000

205 175
235 208
197 567
200 529

69 000
74 400
96 000
57 000

2 300
2 480
3 200
1 900

178 318
201 673

67 500
71 400

2 250
2 380

202 302
188 374
180 303
205 220

108 000
93 900
87 300
88 200

3 600
3 130
2 910
2 940

202 302
188 374
179 262
202 732

108 000
93 900
77 100
77 100

3 600
3 130
2 570
2 570

202 302
188 374
180 084
205 189

108 000
93 900
87 300
88 200

3 600
3 130
2 910
2 940

227 513
203 142
229 548

94 650
85 200
88 200

3 155
2 840
2 940

220 307
241 443

87 000
91 500

2 900
3 050

220 302
241 464

80 700
86 700

2 690
2 890

220 345
241 464

73 500
76 800

2 450
2 560

206 599
241 456

64 500
66 000

2 150
2 200

2017. április 24.

Intézmény neve, címe

A
12. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS
INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI
SZÁLLÁSAI
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

Az előterjesztés 5. melléklete
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Bp., XIII., Dózsa György út 152.
Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.
elhelyezés legfeljebb 15 ágyas szobában, vagy felső ágyon
elhelyezés 10-14 ágyas szobában
elhelyezés 8-9 ágyas szobában
elhelyezés legfeljebb 7 ágyas szobában
Bp. VIII., Kálvária u. 23.
Bp. XI., Kocsis u. 5.
Bp. IX., Külső-Mester u. 84.
Bp. IX., Táblás u. 31.
Bp. X., Vaspálya u. 56.
Bp. IX., Gyáli út 33-35.
Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8.
Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35.

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

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

68 387

11 400

380

64 237
64 234
64 239
64 238
113 001
69 483
60 877
90 952
87 487
55 170
61 952
52 466

0
2 700
4 050
5 400
8 700
9 900
8 100
7 800
8 100
9 900
10 800
8 400

0
90
135
180
290
330
270
260
270
330
360
280

2. melléklet a 15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító
tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege
Intézmény neve, címe

Szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

A
1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas
1.1.2. kétágyas
1.2. X., Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. "C" épület
2.1.1. egyágyas
2.1.2. kétágyas
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas
2.2.2. kétágyas
4. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas
3.1.2. kétágyas
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas

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

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

441 939
355 221

154 500
124 200

5 150
4 140

191 195

114 000

3 800

302 850
282 150

136 500
114 000

4 550
3 800

296 250
275 550

136 500
114 000

4 550
3 800

284 197
283 734

162 300
143 100

5 410
4 770

249 671

133 200

4 440
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3. melléklet a 15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe

A

Szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Gyvt. 147. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

B

107 803
107 803

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

napi összege
(Ft/nap)

C

D

E

18 150
6 000

12 900
0

430
0

1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS
INTÉZMÉNYEI
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI
1.1. Bp. XIV. Rákosszegpark 4. I.- II.
1.2. Bp. XIV. Rákosszegpark 4. III.
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4. melléklet a 15/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

Intézmény neve, címe

Férőhelyek száma

Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)

A

B

C

1. X., Halom u. 31.
1.1. X., Gergely u. 85.
1.1.1. egyágyas
1.2. X. Halom u. 31.
1.2.1. kétágyas
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. "C" épület
2.1.1. egyágyas
2.1.2. egyágyas, emeleti sarokszobák
2.1.3. kétágyas
2.2. XI., Rupphegyi út 7.
2.2.1. egyágyas
2.2.2. kétágyas
3. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1. XII., Kútvölgyi út 20-22.
3.1.1. egyágyas
3.1.2. kétágyas
3.2. III., Ányos u.
3.2.1. kétágyas

42

2 500 000

16

500 000

26
6
68

6 000 000
4 500 000
1 500 000

4
30

4 500 000
1 500 000

10
25

2 340 000
1 800 000

15

1 800 000

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
16/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai
által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §
(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 92. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről
szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az elhelyezés iránti kérelmet
a) az intézmény székhelyén, a 1134 Budapest, Dózsa
György út 152. szám,
b) szenvedélybetegeknek a 1103 Budapest, Vaspálya
utca 56. szám,
c) az egészségügyi ellátást igénylőknek a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35. szám
alatt működtetett Felvételt Előkészítő Team-hez (FET)
kell benyújtani. A kérelem előterjesztésekor egyidejűleg be kell nyújtani e rendelet 2. melléklet „B” adatlap
Egészségi állapotra vonatkozó igazolást és a 3. melléklet „C” adatlap Jövedelemnyilatkozat hiánytalanul
kitöltött formanyomtatványt.
(2a) A kérelem előterjesztésekor az ellátást igénylőnek
nyilatkozni kell, hogy az ellátás keretében lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) igényel. A kérelmekről a Fővárosi
Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézmény igazgatója dönt.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az intézményi ellátás határozott idejű, az ellátottal megkötött
megállapodás alapján legfeljebb 12 hónap lehet. A lakhatási szolgáltatás időtartama nem haladhatja meg a 36

hónapot. Az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges mértékű esetvitelt (szociális munkát) a megállapodásban kell meghatározni.”
(3) Az R. 8. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Az éjjeli menedékhely ellátása nyitvatartási időben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe.
Az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éjszakára szól, legfeljebb az éjjeli menedékhely bezárásáig
tart. A menedékhely tanácsadás és felügyelet szolgáltatási elemeket biztosít.”
2. §
Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A családok átmeneti otthonában történő elhelyezésre a Gyvt. 51. §-ában meghatározott személyek jogosultak, az ott meghatározott feltételek szerint.”
3. §
Az R. 15. § (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az elhelyezési kérelem a Családok Átmeneti Otthona
telephelyein, a 1142 Budapest, Rákosszeg park 4. szám
alatt nyújtható be.”
4. §
(1) Az R. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő aa) alponttal egészül ki:
„a) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy
más törvényes képviselői (továbbiakban együtt:
szülei),
aa) az ellátásban részesülő fiatal felnőttek képviselői”
(2) Az R. 17. § (3) bekezdés „a) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában és aa) alpontjában” szövegrész lép.
(3) Az R. 17. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2017. április 24.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

„(4) Az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába az otthonban elhelyezett kiskorúak szülei önmaguk közül legfeljebb 4 képviselőt, az ellátásban részesülő fiatal felnőttek önmaguk közül legfeljebb 2 képviselőt választhatnak.”
5. §
Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Érdekképviseleti Fórum megvizsgálja a hozzá
benyújtott panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél és más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az
Érdekképviseleti Fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő
ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó
bevételek felhasználásáról. Az Érdekképviseleti Fórum
egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.”
6. §
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
8. §
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a
fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.
A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a
29/2013. (IV. 18.) számú rendelet (továbbiakban R.)
megalkotásával tett eleget. A helyi rendelet módosítását a jogszabályokban bekövetkezett változásoknak való
megfeleltetés tette szükségessé.
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

A módosítást indokolja az Szt. 84. §-ának, a 9/1999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM r.) változása, amely alapján a hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyek
számára maximum három évig lakhatási szolgáltatást,
vagy a szolgáltatás mellett az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt, szociális munkát biztosít. A kérelem mellékletei megfelelnek
a hatályos SzCsM rendelet mellékleteinek. A lakhatási szolgáltatás mellett igénybe vehető szociális munka
meghatározott tartalmát az Szt. 94/C. § szerinti megállapodásban kell meghatározni.
A 2–5. §-okhoz
Az Szt. szabályai mellett módosításra kerültek a Gyvt.
rendelkezései, valamint az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról rendelkező 1/2017. (III. 14.) EMMI rendelet módosította
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr.) szabályait
is. Ezen hatályos, módosult szabályoknak való megfelelés az R. VI. fejezete Családok Átmeneti Otthona szabályozásának változására tett javaslat.
A nagykorú testvér legfeljebb 24. életévének betöltéséig helyezhető el a családok átmeneti otthonában szülőjével és testvérével, amennyiben a nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll. Ezen
jogviszony fennállását félévente kell igazolnia.
Az elhelyezési kérelem a Családok Átmeneti Otthona
1142 Budapest, Rákosszeg park 4. sz. alatt nyújtható be,
melyhez mellékelni kell a 328/2011. (XI. 29.) sz. Korm.
rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot.
A Családok Átmeneti Otthona érdekvédelmével kapcsolatos szabályok is módosultak, a rendelettervezet – figyelemmel az idősek otthonai érdekvédelmi szabályozásra is – javasolt szabályai az ennek történő megfelelést
biztosítják.
A 6–8. §-okhoz
A mellékletekben javasolt módosítások részben a hatályos központi szabályozásból adódnak, részben az intézményi alapító okiratok megváltozásából.
A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 16/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
Az R. 1. melléklet „1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények” cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
1.1. Idősek otthonai
1.1.1. Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona
1.1.1.1. Székhely: Bp. IV., Baross utca 100.
1.1.1.2. Telephelyek:
1.1.1.2.1. Bp. IV., Csokonai utca 38.
1.1.1.2.2. Bp. IV., Béla utca 18.
1.1.2. Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
1.1.2.1. Székhely: Bp. VI., Rózsa utca 67.
1.1.2.2. Telephelyek:
1.1.2.2.1. Bp. VII., Dózsa Gy. út 82/B
1.1.2.2.2. Bp. IX., Knézich utca 14.
1.1.3. Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
1.1.3.1. Székhely: Bp. X., Halom utca 31.
1.1.3.2. Telephelyek:
1.1.3.2.1. Bp. X., Gergely utca 85.
1.1.3.2.2. Bp. X., Óhegy utca 48.
1.1.3.2.3. Bp. XXI., Tapló utca 1.
1.1.4. Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
1.1.4.1. Székhely: Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
1.1.4.2. Telephelyek:
1.1.4.2.1. Bp. XI., Rupphegyi út 7.
1.1.4.2.2. Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.
1.1.5. Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
1.1.5.1. Székhely: Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.
1.1.5.2. Telephelyek:
1.1.5.2.1. Bp. XII., Mártonhegyi út 53–57.
1.1.5.2.2. Bp. XII., Zugligeti út 58.
1.1.5.2.3. Bp. III., Ányos utca 3.
1.1.6. Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
1.1.6.1. Székhely: Bp. XVII., Pesti út 117.
1.1.7. Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
1.1.7.1. Székhely: Bp. XVIII., Alacskai út 22.
1.1.7.2. Telephelyek:
1.1.7.2.1. Bp. XIX., Mészáros Lőrinc utca 26.
1.1.7.2.2. Bp. XX., Virág Benedek utca 36.
1.1.8. Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
1.1.8.1. Székhely: Gödöllő, Dózsa György út 65.
1.1.8.2. Telephelyek:
1.1.8.2.1. Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő 8048/2 hrsz.-ú ingatlan
1.1.8.2.2. Erdőkertes, Petőfi Sándor utca 49.
1.1.9. Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
1.1.9.1. Székhely: Gyula, Vértanúk útja 1–5.
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1.1.10. Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
1.1.10.1. Székhely: Szombathely VI., Bogáti út 72.
1.1.10.2. Telephely:
1.1.10.2.1. Polgárdi, Somlyói utca 2.
1.1.11. Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
1.1.11.1. Székhely: Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
1.1.11.2. Telephely:
1.1.11.2.1. Visegrád, Mogyoróhegy út 10.”
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2. melléklet a 16/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
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„B”
Adatlap
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)
Név (születési név):
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás igénybevétele esetén
1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel):
1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel):
1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke):
1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége:
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
indokolt □ nem indokolt □
3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):
3.4. ápolási-gondozási igények:
3.5. speciális diéta:
3.6. szenvedélybetegség:
3.7. pszichiátriai megbetegedés:
3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke):
3.9. demencia:
3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek:
4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:
Dátum:

Orvos aláírása:

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)

P. H.
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3. melléklet a 16/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
Az R. 3. melléklet „C” lap Jövedelemnyilatkozat és Vagyonnyilatkozat helyébe a következő rendelkezés lép:
„C”
Adatlap
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ........................................................................................................................................................................................
Születési név: .........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):
□ igen – ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,
□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Nettó összege
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Kiskorú igénybevevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:
A család létszáma:
.................... fő

Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői,
szellemi és
más önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

ÖnkorNyugellátás Egyéb
mányzat
és egyéb
jöveés állami
nyugdíjszerű delem
foglalkoztarendszeres
tási
szociális
szervek által
ellátások
folyósított
ellátások

Az ellátást igénybe vevő kiskorú
A közeli
Rokoni
hozzátartozók
kapcsolat
neve,
születési ideje
1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................

................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

2017. április 24.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

849

VAGYONNYILATKOZAT
(tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell kitölteni)
1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok:
Név: ........................................................................................................................................................................................
Születési név: .........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................
A nyilatkozó vagyona:
2. Pénzvagyon
1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: .............................................................Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket
és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is: ................................. Ft
A számlavezető pénzintézet neve, címe: ................................................................................................................................
3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: .................................................. Ft
A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe: ......................................................................................................................
Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” pontot nem kell kitölteni!
3. Ingatlanvagyon
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ........................................................................................................................
helyrajzi száma: ....................................., a lakás alapterülete: ......................... m2, a telek alapterülete: ....................... m2,
tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ......................... év.
Becsült forgalmi érték: .................. ...................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ............................................................................
helyrajzi száma: ...................................., az üdülő alapterülete: ........................ m2, a telek alapterülete: ...................... m2,
tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ......................... év.
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft
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3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................................................
címe: ......................................................................................................................., helyrajzi száma: .................................,
alapterülete: ....................... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ......................... év
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft
4. Termőföldtulajdon megnevezése: .............................................................. címe: .............................................................
helyrajzi száma: ............, alapterülete: ....................... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ......................... év
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe .....................................................................................................
helyrajzi száma: ............, alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad: ............, az átruházás ideje: ....................... év
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése .....................................................................................................................................
címe: ...................................................................................................... helyrajzi száma: .......................
A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □, haszonbérleti □,
bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □.
Ingatlan becsült forgalmi értéke: ........................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

Dátum: ................................................

Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
17/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1)
bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésében, 55. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 12. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el.
1. §
A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A helyi jelentőségű védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséről, fenntartásáról a Fővárosi
Önkormányzat minden évben a saját költségvetése terhére gondoskodik.”

(10) A Rendelet 9/a. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Rendelet 10. melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.
(12) A Rendelet 11. melléklete a 12. melléklet szerint
módosul.
(13) A Rendelet 12. melléklete a 13. melléklet szerint
módosul.
(14) A Rendelet 13. melléklete a 14. melléklet szerint
módosul.
(15) A Rendelet 14. melléklete a 15. melléklet szerint
módosul.
(16) A Rendelet 15. melléklete a 16. melléklet szerint
módosul.

2. §

(17) A Rendelet 16. melléklete a 17. melléklet szerint
módosul.

(1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(18) A Rendelet 17. melléklete a 18. melléklet szerint
módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(19) A Rendelet 18. melléklete a 19. melléklet szerint
módosul.

(3) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(20) A Rendelet 19. melléklete a 20. melléklet szerint
módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(21) A Rendelet 20. melléklete a 21. melléklet szerint
módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.

(22) A Rendelet 21. melléklete a 22. melléklet szerint
módosul.

(6) A Rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(23) A Rendelet 22. melléklete a 23. melléklet szerint
módosul.

(7) A Rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(24) A Rendelet 23. melléklete a 24. melléklet szerint
módosul.

(8) A Rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(25) A Rendelet 24. melléklete a 25. melléklet szerint
módosul.

(9) A Rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(26) A Rendelet 25. melléklete a 26. melléklet szerint
módosul.
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(27) A Rendelet 26. melléklete a 27. melléklet szerint
módosul.
(28) A Rendelet 28. melléklete a 28. melléklet szerint
módosul.
(29) A Rendelet 29. melléklete a 29. melléklet szerint
módosul.
(30) A Rendelet 30. melléklete a 30. melléklet szerint
módosul.
(31) A Rendelet 32. melléklete a 31. melléklet szerint
módosul.
(32) A Rendelet 33. melléklete a 32. melléklet szerint
módosul.
(33) A Rendelet 34. melléklete a 33. melléklet szerint
módosul.
(34) A Rendelet 36. melléklete a 34. melléklet szerint
módosul.
(35) A Rendelet 38. melléklete a 35. melléklet szerint
módosul.
(36) A Rendelet 39. melléklete a 36. melléklet szerint
módosul.
3. §
Hatályát veszti a Rendelet
a) 8. § 4., 8. és a 10. pontja,
b) 3. melléklet (Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. i) és j) pontja, 4.2. e), h) pontja és a
4.3.1.6. c) és d) pontja,
c) 31. melléklete,
d) 35. melléklete,
e) 37. melléklete.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján
lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

2017. április 24.
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés által megalkotott, Budapest
helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) módosítása szükséges a védetté nyilvánított és
kezelt területek körének aktualizálása, egyes területek lehatárolásának és a térképi vázlatok pontosítása, a megőrzendő értékek kiegészítése, valamint egyes területek látogathatósági szabályainak változása miatt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat Budapest összes helyi jelentőségű védett természeti területének természetvédelmi kezelési feladatát ellátja a FŐKERT Nonprofit Zrt.-n
keresztül, ezért szükségtelen kivételek szerepeltetése a
Rendeletben.
A 2. §-hoz
A Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület kis
területe és a fokozott balesetveszély miatt nem alkalmas
és nem is javasolt turisztikai célpontnak. A látogathatóság biztonságos kiépítése pedig a természeti értékek háborítatlanságának megőrzése érdekében nem indokolt,
ezért a szabályozás ennek megfelelően módosul.
A földtani alapszelvények és földtani képződmények
védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék néven
a Róka-hegyi bánya helyi jelentőségű természetvédelmi terület 0,5972 ha kiterjedésű részét országos jelentőségűvé nyilvánította. A helyi önkormányzati, illetve
miniszteri rendeletben történő – a tárgyi területre vonatkozó – együttes szabályozás indokolatlan és többszintűséget eredményez, amely a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 3. §-át figyelembe véve nem megengedett.
A kettős védelem és a többszintű szabályozás megszüntetése érdekében a magasabb szintű országos védettségre tekintettel az érintett ingatlan helyi jelentőségű
védettsége a Róka-hegyi bánya esetében 0,5972 ha nagyságú területen feloldásra kerül.
A Mocsáros természetvédelmi terület sétaútjain a lovaglás természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, ezért a természetvédelmi kezelési terv szövegezésében engedélyezésre kerül.
A Rupp-hegy természetvédelmi terület északi szélén
egy földút húzódik, amely a védett terület mellett álló
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lakóingatlanoknak a közterülettel történő összeköttetési lehetőséget biztosítja. A földút nem képvisel természeti értéket, élővilág nem található rajta, így a védett terület lehatárolása a természetbeni állapotnak megfelelően
pontosításra kerül.
A Kőérberki szikes réten lévő keserűvízkutak működése és a vízbázis védelme indokolják ugyan a szigorú
előírásokat és a terület fokozott védelmét, azonban természetvédelmi szempontból a látogathatóság teljes tiltása nem indokolt, ezért a szabályozás enyhítésre kerül.
A helyi természetvédelmi területeken található védett
növény- és állatfajok állományának változását a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság keretein belül működő természetvédelmi őrszolgálat folyamatosan
nyomon követi. Ennek megfelelően a kiemelt értékek a
természetvédelmi kezelési tervekben aktualizálásra kerülnek.
A Budapest I. kerület, Bécsi kapu téri szőlőtőke, a II.
kerület, Gazda utcai hársfa, Kondor úti libanoni cédrus,
valamint Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy természeti emlékek természetvédelmi kezelési terve pontosításra kerül a tervezési terület meghatározásának szükségessége miatt, amelyre a kezelési előírások vonatkoznak.
Az egyes területek lehatárolásának térinformatikai
pontosítása és a vázrajzok cseréje szükséges. Pontosítás nélkül egyes, a földhivatali bejegyzéshez szükséges,
földhivatali alaptérképen alapuló vázrajzok nem állíthatók elő, valamint a pontatlan lehatárolások a természetvédelmi hatósági munkában is fennakadást okozhatnak.
A 3. §-hoz
A földtani alapszelvények és földtani képződmények
védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési ter-
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véről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet a Pusztaszeri
úti védett földtani alapszelvény természeti emléket országos jelentőségű természeti emlékké nyilvánította. A helyi
önkormányzati, illetve miniszteri rendeletben történő – a
tárgyi területre vonatkozó – együttes szabályozás indokolatlan és többszintűséget eredményez, amely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-át figyelembe véve nem megengedett.
A kettős védelem megszüntetése érdekében a magasabb szintű országos védettségre tekintettel az érintett
terület helyi jelentőségű természeti védettsége feloldásra kerül.
A Lóránt úti korai juhar természeti emlék állapota
oly mértékben leromlott, hogy balesetveszélyessé vált,
ezért kivágása elkerülhetetlen volt. A természeti védettség szakmai indoka a továbbiakban nem áll fent, ezért a
védettség visszavonásra kerül.
A Hangya utcai feketefenyő természeti emlék a 2014.
év végén lehullott nagy mennyiségű ónos eső során károsodott, a balesetveszély elhárítása érdekében a fa koronája visszacsonkolásra került. Mivel a fa oly mértékben sérült, hogy a védettségének indokát elveszítette, valamint
balesetveszélyessé vált, a természeti védettség visszavonásra kerül.
Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervének egyes pontjai a terület mint turisztikai célpont megszűnése miatt változnak.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

854

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2017. április 24.

1. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet (Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest II. kerület, Balogh Ádám utca–Endrődi Sándor utca által határolt, 10 798 m2 terület.”
2. A Rendelet 1. melléklet (Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 2. melléklet (Apáthy-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest II. kerület, Nagybányai út–Nagybányai lépcső–Páfrány út–Szalonka út–Páfrányliget utca–Görgényi út
által határolt, 91 752 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 11662/1, 11723, 11663/39 és 11733/3, továbbá az 11663/40 ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú területből 1774 m2 nagyságú területrész: E645269-N243332, E645279-N243344, E645287-N243358,
E645304-N243371, E645337-N243379, E645355-N243381, E645409-N243344 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól délre eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. A Rendelet 2. melléklet (Apáthy-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4. 1. c)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: kövér daravirág (Draba lasiocarpa), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), magyar gurgolya (Seseli
leucospermum), törpe nőszirom (Iris pumila), tarka nőszirom (Iris variegata), nagy pacsirtafű (Polygala major), sárga kövirózsa (Jovibarba hirta), nagyezerjófű (Dictamnus albus), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), piros madársisak (Cephalanthera rubra), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium),
gérbics (Limodorum abortivum), téltemető (Eranthis hyemalis), Szent István-szegfű (Dianthus serotinus ssp. regisstephani), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), nappali pávaszem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalantalepke (Vanessa atalanta), dunántúli kékfutrinka (Carabus germarii), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér (Morimus funereus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), rezes futrinka (Carabus
ulrichii), szarvasbogár (Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis fragilis), erdei sikló
(Zamenis longissimus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus
martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea),
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), bajszos sármány (Emberiza cia), európai mókus (Sciurus vulgaris).”
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3. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 3. melléklet (Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest II. kerület, Torda utca–Villám utca–Bátori László utca–Uzsoki utca által határolt, 6421 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 50129, 50136, továbbá
az 50126 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 730 m2 nagyságú területrész: E643040-N244711,
E643035-N244691, E643037-N244690, E643034-N244683 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső
rész;
az 50127 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 800 m2 nagyságú területrész: E643016-N244692,
E643013-N244671, E643018-N244650 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
az 50128 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 990 m2 nagyságú területrész: E643017-N244650,
E643020-N244642, E643011-N244635 EOV koordináták és E643064-N244673, E643055-N244669, E643059-N244660
EOV koordináták által meghatározott vonalak közé eső rész;
az (50130) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 182 m2 nagyságú területrész: E643015-N244628,
E643010-N244625, E643019-N244611, E643014-N244609 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső
rész;
az 50135 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1449 m2 nagyságú területrész: E643016-N244606,
E643007-N244599, E643003-N244590, E643013-N244552 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső
rész;
3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. A Rendelet 3. melléklet (Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1.
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: magyar repcsény (Erysimum odoratum), budai imola (Centaurea sadleriana), sárga kövirózsa
(Jovibarba hirta), budai berkenye (Sorbus semiincisa), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld
gyík (Lacerta viridis), pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), lábatlangyík (Anguis fragilis), területen költő
rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita),
széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris).”
3. A Rendelet 3. melléklet (Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.3.1.3. Látogatás pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.3. Látogatás
a) A terület a háborítatlanság fenntartása érdekében és a fokozott balesetveszélyre tekintettel csak engedéllyel látogatható.
b) A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása céljából külön engedély nélkül is lehet a területen tartózkodni.”
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4. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 4. melléklet (Ferenc-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest II. kerület, Zuhany utca–Ferenchegyi út–Őzgida utca–Törökvész út által határolt, 86 233 m2 terület.”
2. A Rendelet 4. melléklet (Ferenc-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

„
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5. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 5. melléklet (Mihályfi Ernő kertje természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest II. kerület, Bogár utca 23., 3628 m2 területtel.”
2. A Rendelet 5. melléklet (Mihályfi Ernő kertje természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

„
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6. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 6. melléklet (Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest III. kerület, Gyöngyvirág utca–Ibolya utca–Rózsa utca–Ürömi út–Üröm közigazgatási határa által határolt, 194341 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 065418; 065416/1, kivéve az E649277-N249712; E649307-N249700; E649289-N249663;
E649279-N249640; E649273-N249606; E649209-N249634; E649213-N249674 EOV koordináták által lehatárolt rész
3. A védett terület térképi vázlata:

„
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7. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 7. melléklet (Mocsáros természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest III. kerület, Határ út–Ingovány utca–Nádszál utca–Gladiátor utca által határolt, 243 095 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 22995/129, 22995/130, 22995/131, 22995/132, 22995/133, 22995/135, 22995/136,
22995/137, 22995/138, 22995/139, 22995/140, 22995/141, 22995/142, 22995/143, 22995/144, 22995/145, 22995/146,
22995/147, 22995/148, 22995/149, 22995/150, 22995/151, 22995/152, (22995/153), 22995/154, (22995/155), 22995/156,
22995/157, 22995/158, 22995/159, (22995/160), 22995/161, 22995/162, 22995/163, 22995/164, 22995/165, 22995/166,
22995/167, 22995/176, 22995/177, 22995/178, 22995/179, 22995/180, 22995/181, 22995/182, (22995/183), 22995/184,
22995/185, 22995/186, 22995/187, 22995/188 és (23019/2), továbbá
a (22911) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1617 m2 nagyságú területrész: E649519-N247613,
E649517-N247613 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső rész;
a 22908 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 17590 m2 nagyságú területrész: E649086-N248207,
E649085-N248074, E649327-N248078 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. A Rendelet 7. melléklet (Mocsáros természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: mocsári kosbor (Anacamptis laxiflora), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), Duna-völgyi csillagvirág (Scilla vindobonensis), az összes sásfaj (Carex), pézsmacincér (Aromia moschata), kékfutrinka
(Carabus violaceus), nappali pávaszem (Inachis io), zöld levelibéka (Hyla arborea), vöröshasú unka (Bombina bombina),
kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), pettyes gőte (Triturus vulgaris),
vízisikló (Natrix natrix), zöld gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld küllő (Picus viridis), nádirigó
(Acrocephalus arundinaceus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis),
foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), cserregő nádiposzáta
(Acrocephalus scirpaceus), függőcinege (Remiz pendulinus), sárga billegető (Motacilla flava), cigánycsuk (Saxicola
torquata), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus), sordély (Emberiza calandra), nádi sármány
(Emberiza schoeniclus), a területen költő egyéb rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae).”
3. A Rendelet 7. melléklet (Mocsáros természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.3.1.2. b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A kizárólag gyalogosan, lóval és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről letérni tilos!”
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8. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 8. melléklet (Újpesti homoktövis természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest IV. kerület, Szilas-pataktól északra–külső Váci út jobb oldalán, a közigazgatási határtól délre található, 388 444 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 076508/1, 76511/9, 076512/407, 076512/10, 076512/409, 076511/5, 076518/6, továbbá
a 076509/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 63817 m2 nagyságú területrész:
Északi rész: E653379-N250185, E653309-N250219, E653265-N250232, E653253-N250264, E653254-N250332 EOV
koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész;
Déli rész: E653166-N250151, E653288-N250175, E653417-N250118 EOV koordináták által meghatározott vonaltól
délre eső rész;
a 76510 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 27406 m2 nagyságú területrész:
Északi rész: E653614-N250213, E653595-N250195, E653565-N250175, E653532-N250162, E653500-N250157,
E653433-N250160, E653379-N250185 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész;
Déli rész: E653417-N250118, E653457-N250109, E653497-N250107, E653525-N250111, E653568-N250127 EOV
koordináták által meghatározott vonaltól délre eső rész;
a 76511/6 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 55450 m2 nagyságú területrész: E653543-N250848,
E653784-N250711, E653511-N250295 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
a 076512/411 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 113385 m2 nagyságú területrész: E654008-N250827,
E653947-N250728 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső rész;
a 076525 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 7407 m2 nagyságú területrész: E653225-N250124,
E653261-N250093, E653304-N250024, E653318-N249952, E653335-N249902 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól keletre eső rész;
a 76588/21 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 162 m2 nagyságú területrész: E654276-N251096,
E654308-N251077 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délre eső rész.
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3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. A Rendelet 8. melléklet (Újpesti homoktövis természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„b) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: homoktövis (Hippophaë rhamnoides), csikófark (Ephedra distachya), homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki varjúháj (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), báránypirosító (Alkanna tinctoria),
homoki cickafark (Achillea ochroleuca), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), kislevelű nőszőfű (Epipactis
microphylla), téli zsurló (Equisetum hyemale), szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), bikapók (Eresus cinnaberinus),
imádkozó sáska (Mantis religiosa), sisakos sáska (Acrida hungarica), mezei homokfutrinka (Cicindela campestris), kis
szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), szarvasbogár (Lucanus cervus), mezei futrinka (Carabus granulatus), kék futrinka (Carabus violaceus), keleti rablópille (Libelloides macaronius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), nappali pávaszem (Inachis io), farkasalma lepke (Zerynthia polyxena), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos
major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus
major), barátcinege (Parus palustris), őszapó (Aegithalos caudatus), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó
(Oriolus oriolus), mogyorós pele (Muscardinus avellanarius).”
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9. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 9. melléklet (Palotai-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest IV. kerület, Újpesti vasúti híd–Zsilip utca–Duna sor–Rév utca–Duna által határolt 478 297 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok:
a 75834 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület, kivéve az E652404-N249101, E652403-N249095 és az
E652309-N248350, E652308-N248270, E652316-N248261, E652307-N248100 vonalaktól keletre lévő rész,
a 75838/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 9127 m2 nagyságú területrész: E652234-N247988,
E652284-N247984, E652289-N247998, E652317-N247995 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső
rész;
a 75840 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 248 703 m2 nagyságú területrész:
Északi rész: E651886-N248028, E652205-N247988 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész;
Déli rész: E651791-N247059, E652023-N247061 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délre eső rész;
a 75841 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 163 092 m2 nagyságú területrész: E651883-N248028,
E651844-N248035, E651987-N248713, E652119-N249082, E652166-N249133 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól keletre eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:
Északi rész:
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Déli rész:

”
2. A Rendelet 9. melléklet (Palotai-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„b) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), pézsmacincér (Aromia moschata), kis
színjátszólepke (Apatura ilia), mocsári teknős (Emys orbicularis), a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisikló
(Natrix natrix), héja (Accipiter gentilis), egerészölyv (Buteo buteo), kabasólyom (Falco subbuteo), billegető cankó (Actitis
hypoleucos), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), zöld küllő (Picus viridis), hegyi billegető (Motacilla cinerea), a területen
költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz
(Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), eurázsiai hód (Castor fiber).”
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10. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 9/a. melléklet (Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest X. kerület, Rákos-patak medrétől északra és délre fekvő, Pilis utca–XVI. kerület közigazgatási határ,
XVII. kerület közigazgatási határ és a Keresztúri út által határolt terület, 1 619 806 m2 kiterjedéssel.
2. Érintett helyrajzi számok: (042752/2); 042801/1; 042802/1; 042805/1-2; 042805/5-29; 042805/33-40; 042805/4245; 042805/47-90; (042806); 042807/1-7; 042807/9-26;
042807/27 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 13 067 m2 (kivéve a következő töréspontokkal határolt része: E661055-N238893, E661060-N238893, E660964-N238701, E660968-N238700);
042807/28-87; 042807/89-125; 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 ingatlanból 44761 m2 (kivéve a következő töréspontokkal 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 ingatlanból 62870 m2 (kivéve a következő töréspontokkal 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;
a 042849/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5764 m2 nagyságú területrész: E661887-N238686,
E661887-N238656 koordináták által meghatározott egyenestől keletre;
a (042752/1) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 7341 m2 nagyságú területrész: E659734-N238707,
E659728-N238695 koordináták által meghatározott egyenestől keletre.
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3. A tervezési terület térképi vázlata:

”
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2. A Rendelet 9/a. melléklet (Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1.
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló
legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: 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 nőszőfű (Epipactis helleborine), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), parti fűz (Salix elaeagnos), fehér
zászpa (Veratrum album), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), homoki árvalányhaj (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), Atalantalepke (Vanessa
atalanta), pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus), 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), kockás sikló (Natrix tessellata), mocsári teknős (Emys orbicularis), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), barna rétihéja (Circus aeruginosus),
vörös vércse (Falco tinnunculus), kabasólyom (Falco subbuteo), vízityúk (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
fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon urbicum), partifecske (Riparia riparia), nádi tücsökmadár (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), sárgarigó (Oriolus oriolus), tövisszúró gébics
(Lanius collurio), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), mezei cickány (Crocidura leucodon), közönséges vízicickány
(Neomys fodiens), mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), menyét (Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea),
ürge (Spermophilus citellus), a területen előforduló denevérfajok (Microchiroptera).”

872

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2017. április 24.

11. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 10. melléklet (Budai Arborétum természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XI. kerület, Ménesi út 43–45., Villányi út 29–31. és 35–43. alatti kert, a Szent István Egyetem Arborétuma, 89 444 m2 területtel.”
2. A Rendelet 10. melléklet (Budai Arborétum természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
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12. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A Rendelet 11. melléklet (Rupp-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XI. kerület, Spanyolrét út–Rupphegyi köz–Ördögorom lejtő által határolt, 76001 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: (1345/5), továbbá
a 1478/4 helyrajzi számú terület E644602-N236817; E644618-N236827; E644663-N236827; E644699-N236834;
E644713-N236840; E644723-N236842; E644738-N236839 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délre fekvő
része.
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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13. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 12. melléklet (Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XI. kerület, Poprádi út–Keserűvíz utca–Gyógyvíz utca–Egér út–Kőérberki út–M1–M7 autópálya által
határolt, 418 165 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 1039/2, 1052/2, 1055, 1056, 1084/2, 1090/4, továbbá
az 1039/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 144 845 m2 nagyságú területrész:
Keleti rész: E646849-N234592, E646838-N234532, E646702-N234582, E646683-N234581, E646665-N234573,
E646633-N234530, E646614-N234534, E646600-N234553, E646634-N234584, E646601-N234616, E646569-N234599,
E646471-N234742, E646555-N234851 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
Déli rész: E646579-N234441, E646636-N234501, E646695-N234453, E646715-N234474, E646648-N234536,
E646682-N234573, E646698-N234575, E646836-N234525, E646836-N234521 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól délre eső rész;
Nyugati rész: E646538-N234478, E646591-N234542, E646459-N234735, E646216-N234937 EOV koordináták által
meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
az (1053/1) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 4373 m2 nagyságú területrész: E646981-N234477,
E646979-N234463 EOV koordináták által meghatározott vonaltól nyugatra eső rész;
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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2. A Rendelet 12. melléklet (Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„b) védett és ritka növény- és állatfajok állományait. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), mocsári kosbor (Anacamptis palustris subsp. palustris),
nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), magyar sóvirág (Limonium gmelini), sziki őszirózsa (Aster tripolium), sziki útifű (Plantago maritima), sziki pozdor (Scorzonera cana), sziki árokvirág (Samolus valerandi), kis szarvasbogár
(Dorcus parallelipipedus), diófacincér (Aegosoma scabricorne), hosszúcsápú szalmacincér (Calamobius filum), hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis), pusztai bibircsesbogár (Apalochrus femoralis), szélesfejű sztyepplevelész
(Cheilotoma musciformis), imádkozó sáska (Mantis religiosa), aranypettyes bábrabló (Calosoma auropunctatum), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), mezei futrinka (Carabus granulatus), változó futrinka (Carabus scheidleri), rezes futrinka
(Carabus ulrichii), dunántúli kékfutrinka (Carabus germari), citromlepke (Gonepteryx rhamni), kardoslepke (Iphiclides
podalirius), c-betűs lepke (Nymphalis c-album), nappali pávaszem (Inachis io), atalanta lepke (Vanessa atalanta), a területen előforduló összes békafaj (Anura), a területen előforduló összes hüllőfaj (Reptilia), karvaly (Accipiter nisus),
nagy fakopáncs (Dendrocopos major), füsti fecske (Hirundo rustica), széncinege (Parus major), kék cinege (Parus
caerulea), vörös vércse (Falco tinnunculus), egerészölyv (Buteo buteo), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus).”
3. A Rendelet 12. melléklet (Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.3.1.2. Látogatás pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.2. Látogatás
a) A terület a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható.
b) A természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása céljából külön engedély nélkül is lehet a területen tartózkodni.”
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14. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A Rendelet 13. melléklet (Ördögorom természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XII. kerület, Edvi Illés út északi és déli oldala mentén található, 175 416 m2 terület. A védett élőhely magában foglalja az Ördögormot, az Edvi Illés úti mészkedvelő tölgyest és a Farkas-völgyi karsztbokorerdőt.
2. Érintett helyrajzi számok: 2157/3, 8824/1, 8826/4, 8840/28, 8840/42, 8867/10, (8867/11), 8868/1, (8872/5), 8872/6,
(8873), (8874/1), (8875/4), 8877, 8878/3, 8878/7, 8884, 8887/2, 8887/3, 8887/4, 8887/5, 08888/5, 8888/6, 8888/7,
8868/3, 8870, 8945/1, 8945/2, 8947, 8957/13, 9014/4, továbbá
a (8834/4) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1412 m2 nagyságú területrész: E645709-N237615,
E645752-N237602, E645779-N237596, E645800-N237593, E645818-N237596, E645809-N237604 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól északra eső rész;
a 8872/8 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 895 m2 nagyságú területrész: E645453-N237663,
E645408-N237654 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész;
a 8885 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5637 m2 nagyságú területrész: (E645091-N237643,
E645156-N237591 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
a 8886 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2501 m2 nagyságú területrész: E645066-N237664,
E645091-N237643 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
a 8887/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2844 m2 nagyságú területrész: E645030-N237658,
E645050-N237642 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
a 8944/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 3210 m2 nagyságú területrész: E644899-N237681,
E644867-N237654, E644921-N237595, E644950-N237621
a 8946 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 17 562 m2 nagyságú területrész, kivéve az E645357-N237466,
E645344-N237463, E645330-N237466, E645312-N237478, E645310-N237498, E645319-N237519, E645358-N237523,
E645371-N237517, E645389-N237488 EOV koordináták által határolt területrész;
a (8960) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 600 m2 nagyságú területrész: E645016-N237558,
E645015-N237556 és az E645211-N237414, E645205-N237416 EOV koordináták által meghatározott vonalak közé eső
rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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15. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 14. melléklet (Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XII. kerület, Gaál József út–Álom utca–Pethényi út által határolt terület, 118 813 m2 kiterjedéssel.
2. Érintett helyrajzi számok: 9834, 9848, 9853, továbbá
a 9835/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület, kivéve a alrészlet;
a 9836 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 58 722 m2 nagyságú területrész: kivéve az E647147-N239807,
E647120-N239969 EOV koordináták által meghatározott egyenestől nyugatra eső rész, továbbá az E647237-N239743,
E647247-N239755, E647295-N239733, E647344-N239727 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délre eső rész;
a 9847 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 345 m2 nagyságú területrész: E647093-N240006,
E647092-N240004, E647110-N239995, E647119-N239986, E647120-N239977, E647124-N239973 EOV koordináták
által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
a 9849 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 889 m2 nagyságú területrész: E647043-N240070,
E647039-N240061, E647104-N240034, E647110-N240048, E647108-N240042 EOV koordináták által határolt része;
a 9850 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 685 m2 nagyságú területrész: E647047-N240080,
E647043-N240070 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
a 9851 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1687 m2 nagyságú területrész: E647054-N240101,
E647047-N240080 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északkeletre eső rész;
a 9852/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 182 m2 nagyságú területrész: E647058-N240111,
E647054-N240101 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
a 9852/7 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 3070 m2 nagyságú területrész: E647058-N240111,
E647062-N240146 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
a (10114) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 407 m2 nagyságú területrész: E647386-N239861,
E647392-N239864 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északra eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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2. A Rendelet 14. melléklet (Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. d)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő
élőlényfajok: pókbangó (Ophrys sphegodes), bíboros kosbor (Orchis purpurea), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris),
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), sárga koronafürt (Coronilla coronata), sárga len
(Linum flavum), csillagőszirózsa (Aster amellus), nagyezerjófű (Dictamnus albus), harangcsillag (Asyneuma canescens),
dunai berkenye (Sorbus danubialis), magyar repcsény (Erysimum odoratum), budai imola (Centaurea sadleriana), imádkozó sáska (Mantis religiosa), kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), nappali
pávaszem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalantalepke (Vanessa
atalanta), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis), pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae),
pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia
brachydactyla), európai mókus (Sciurus vulgaris), keleti sün (Erinaceus roumanicus).”
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16. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 15. melléklet (Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Denevér út–Fodor utca–Szúnyogh út által határolt, 9651 m2 terület.”
2. A Rendelet 15. melléklet (Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
3. A Rendelet 15. melléklet (Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„a) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: törpe nőszirom (Iris pumila), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis
subsp. nigricans), pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas szulák (Convolvulus cantabrica), vetővirág (Sternbergia
colchiciflora), árlevelű len (Linum tenuifolium), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), csinos árvalányhaj (Stipa
pulcherrima), selymes peremizs (Inula oculus-christi), nappali pávaszem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius),
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), imádkozó sáska (Mantis religiosa), pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri),
fali gyík (Podarcis muralis), a fürge gyík (Lacerta agilis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae),
pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea).”
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17. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 16. melléklet (Fácános természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XII. kerület, Zugligeti út–Béla király út–Csermely út által határolt, 67 348 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 010525/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 64 594 m2 nagyságú területrész, az ingatlan teljes b alrészlete és az a alrészletből az E644262-N240994, E644284-N241009 EOV koordináták által
meghatározott egyenestől északnyugatra eső rész;
a 010525/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2753 m2 nagyságú területrész az E644373-N241193,
E644279-N241249 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délre eső rész;
3. A védett terület térképi vázlata:

”
2. A Rendelet 16. melléklet (Fácános természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), budai imola (Centaurea sadleriana), sárga koronafürt (Coronilla
coronata), nagyezerjófű (Dictamnus albus), magyar repcsény (Erysimum odoratum), turbánliliom (Lilium martagon), árlevelű len (Linum tenuifolium), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora),
budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon),
Atalantalepke (Vanessa atalanta), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér (Morimus funereus), szarvasbogár
(Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis fragilis), erdei sikló (Zamenis longissimus), nagy
fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia
brachydactyla), európai mókus (Sciurus vulgaris).”
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18. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez

A Rendelet 17. melléklet (Csillagvölgyi út természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XII. kerület, Csillagvölgyi út 2., 4., 22 925 m2 területtel.
2. Érintett helyrajzi számok: (10448/2), 10447, továbbá
a 10448/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 8833 m2 nagyságú területrész: E644544-N240593,
E644457-N240447 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész;
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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19. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 18. melléklet (Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 80., 4044 m2 területtel.”
2. A Rendelet 18. melléklet (Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
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20. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 19. melléklet (Művész úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Művész út 9–11., 4187 m2 területtel.”
2. A Rendelet 19. melléklet (Művész úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
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21. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A Rendelet 20. melléklet (Turjános természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XV. kerület, a Szilas-patak–Rákospalotai határút–Csömör közigazgatási határ közötti, 107 966 m2 terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 098123/8, 098123/9, 098123/108, 098123/109, 098123/110, 098123/111, 098123/112,
098123/113, 098123/114, 098123/115, 098123/6, 098123/7, 098123/67, 098123/68, továbbá
a 098123/107 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 902 m2 nagyságú területrész: E659087-N245259,
E659114-N245233 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 098123/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 150 m2 nagyságú területrész: E658879-N245052,
E658877-N245049, E658900-N245019, E658902-N245021 EOV koordináták által határolt rész;
a 098123/47 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 569 m2 nagyságú területrész: E658929-N245411,
E658924-N245413, E658919-N245412, E658893-N245399, E658884-N245392 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól délkeletre eső rész;
a 098123/48 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1025 m2 nagyságú területrész: E658884-N245392,
E658844-N245361 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;
a 098123/49 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 583 m2 nagyságú területrész: E658844-N245361,
E658825-N245344 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;
a 098123/50 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 526 m2 nagyságú területrész: E658825-N245344,
E658809-N245326 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;
a 098123/51 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 313 m2 nagyságú területrész: E658809-N245326,
E658805-N245318, E658805-N245308, E658806-N245301, E658806-N245293 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól keletre eső rész;
a 098123/56 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 698 m2 nagyságú területrész: az E658806-N245293,
E658806-N245287 és az E658933-N245409, E658929-N245411 EOV koordináták által meghatározott vonalak közé eső
rész;
a 098123/65 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 419 m2 nagyságú területrész: E658800-N245271,
E658792-N245256, E658769-N245228 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;
a 098123/66 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület 1007 m2 nagyságú része: kivéve az E658806-N245287,
E658800-N245271, E658794-N245277 EOV koordináták által meghatározott területrész;
a 098123/69 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1215 m2 nagyságú területrész: E658933-N245409,
E658988-N245365 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 098123/119 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1193 m2 nagyságú területrész: E659114-N245232,
E659115-N245229 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész.
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3. A védett terület térképi vázlata:

”
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22. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 21. melléklet (Naplás-tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XVI. kerület, Cinkotai út–Simongát utca–Zúgó-patak és a Nagytarcsa közigazgatási határ–Budapest
XVII. kerület közigazgatási határ között, a Naplás út északi és déli oldalán, 1 668 657 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 118611/17, 0118612, (0118613), 0118616, 0118617, 0118618, 0118619, (0118620),
0118621, 0118622, 0118623/1, 0118625, (0118626), 0118627, (0118689), 0118690, 0118692/13 és 0118692/14, továbbá
a (0118695) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 17 170 m2 nagyságú területrész: az E663602-N241124,
E663582-N241102 és az E664194-N240917, E664202-N240945 EOV koordináták által meghatározott vonalak közé eső
rész;
a 0118615/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5420 m2 nagyságú területrész: E665224-N240815,
E665297-N240791, E665311-N240786, E665356-N240757 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 0118615/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1331 m2 nagyságú területrész: E665356-N240757,
E665363-N240747 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 0118615/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 3899 m2 nagyságú területrész: E665363-N240747,
E665377-N240714 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 0118615/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1996 m2 nagyságú területrész: E665377-N240714,
E665385-N240697 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 0118615/6 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1335 m2 nagyságú területrész: E665385-N240697,
E665389-N240686 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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2. A Rendelet 21. melléklet (Naplás-tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: szibériai 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), fehér zászpa (Veratrum album), vitéz kosbor (Orchis militaris), bőrfutrinka (Carabus coriaceus),
mezei futrinka (Carabus granulatus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena),
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalantalepke (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), kabasólyom (Falco subbuteo),
vízityúk (Gallinula chloropus), szárcsa (Fulica atra), guvat (Rallus aquaticus), bíbic (Vanellus vanellus), kis fakopáncs
(Dendrocopos minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus
martius), füsti fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon urbica), partifecske (Riparia riparia), nádi tücsökmadár (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 (Sylviidae),
pintyfélék (Fringillidae), széncinege (Parus major), kék cinege (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), vidra (Lutra lutra).”
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23. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 22. melléklet (Merzse-mocsár természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XVII. kerület, Rákoskert–Ecser közigazgatási határ–Liszt Ferenc repülőtér közötti, 487 073 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 0138235/2, 0138237/11, 0138238, 0138239/11, 0138239/13, 0138245, 0138247/1,
0138247/2, 0138248, 0138249, 0138252/2, 0138252/4, 0138252/5, továbbá
a 0138237/12 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület 1134 m2 nagyságú b alrészlete;
a 0138237/13 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület 5557 m2 nagyságú b alrészlete;
a 0138237/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 140 m2 nagyságú területrész: E668072-N233890,
E668090-N233914 EOV koordináták által meghatározott vonaltól keletre eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

„
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2. A Rendelet 22. melléklet (Merzse-mocsár természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4. 1.
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„e) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), kardos madársisak (Cephalanthera
longifolia), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea), mocsári kosbor (Anacamptis palustris subsp. palustris), parti fűz (Salix elaeagnos), Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae),
egyvirágú csetkáka (Eleocharis uniglumis), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kékfutrinka (Carabus violaceus), szalmacincér (Calamobius filum), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilo machaon), vérfűboglárka
(Maculinea teleius), kis nappaliaraszoló (Boudinotiana puella), csőröslepke (Libythea celtis), c-betűs lepke (Nymphalis
c-album), atalanta lepke (Vanessa atalanta), barna varangy (Bufo bufo), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), vöröshasú
unka (Bombina bombina), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix natrix), mocsári teknős (Emys orbicularis), kis vöcsök (Tachypatus ruficollis), tőkés réce (Anas platyrhynchos), cigányréce (Aythya nyroca),
egerészölyv (Buteo buteo), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kabasólyom (Falco subbuteo), vízityúk (Gallinula
chloropus), szárcsa (Fuilca atra), guvat (Rallus aquaticus), bíbic (Vanellus vanellus), piroslábú cankó (Tringa totanus),
kis fakopáncs (Dendrocopos minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály
(Dryocopus martius), lappantyú (Capmirulgus europaeus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), 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 (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), széncinege (Parus major), kékcinege (Parus caeruleus),
barátcinege (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus
oriolus), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), közönséges vízicickány (Neomys fodiens), mogyorós pele (Muscardinus
avellanarius), menyét (Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea).”
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24. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 23. melléklet (Péceli úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XVII. kerület, Péceli út 206., 3451 m2 területtel.”
2. A Rendelet 23. melléklet (Péceli úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
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25. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 24. melléklet (Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XXII. kerület, Dunapart utca, Ánizs utca magasságában az M0-s hídtól délnyugatra található, 28 855 m2
kiterjedésű sziget.
2. A Rendelet 24. melléklet (Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett terület térképi vázlata:

”
3. A Rendelet 24. melléklet (Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1.
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„d) A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: ligeti szőlő (Vitis sylvestris), rucaöröm (Salvinia natans), pézsmacincér (Aromia
moschata), kis színjátszólepke (Apatura ilia), a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisikló (Natrix natrix), telelő réceállomány (Anas sp., Aythya sp.), egerészölyv (Buteo buteo), tőkés 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 rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka
(Sitta eropaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), eurázsiai hód (Castor fiber).”
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26. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 25. mellékletének (Tétényi-fennsík természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1– 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XXII. kerület, Balatoni út–Dózsa György út–Budaörs közigazgatási határ–Budapest XI. kerület közigazgatási határ–Szabadkai utca közötti, 1 306 607 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok: (0239905), 0239906, 0239908, (0239909), 0239910/1, 0239912, 0239913, (0239914),
0239916/1, 0239915, továbbá
a 0239904/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 125 837 m2 nagyságú területrész: E646005-N231497,
E646077-N231458, E646110-N231447, E646125-N231454, E646272-N231434, E646285-N231436, E646295-N231433,
E646267-N231397, E646272-N231329, E646343-N231302, E646349-N231294 EOV koordináták által meghatározott
vonaltól délnyugatra eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

”
2. A Rendelet 25. melléklet (Tétényi-fennsík természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.1.
f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések]
„f) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), homoki kikerics (Colchicum arenarium), selymes peremizs
(Inula oculus-christi), fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis
vernalis), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), pézsmahagyma (Allium
moschatum), árlevelű len (Linum tenuifolium), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), borzas vértő (Onosma visianii),
homoki vértő (Onosma arenaria), pusztai meténg (Vinca herbacea), Borbás-kerep (Lotus borbasii), sömörös kosbor
(Orchis ustulata), bíboros kosbor (Orchis purpurea), vitéz kosbor (Orchis militaris), kétlevelű sarkvirág (Platanthera
bifolia), bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), pusztai árvalányhaj (Stipa
pennata), apró nőszirom (Iris pumila), homoki nőszirom (Iris arenaria), vetővirág (Sternbergia colchiciflora), henye
boroszlán (Daphne cneorum), szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), bikapók (Eresus cinnaberinus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), sisakos sáska (Acrida hungarica), magyar darázscincér (Chlorophorus hungaricus), magyar virágbogár (Netocia ungarica), kis szarvasbogár (Dorcus paralellipipedus), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), dunántúli kék-
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futrinka (Carabus germarii), mezei homokfutrinka (Cicindela campestris), magyar futrinka (Carabus hungaricus), déli
bűzbogár (Blaps abbreviata), árgusszemű cincér (Musaria argus), hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis),
dárdahere-zsákhordóbogár (Tituboea macropus), csőröslepke (Libythea celtis), kis bábrabló (Calosoma inquisitor),
c-betűs lepke (Nymphalis c-album), kardos lepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), érdes futrinka (Carabus scabriusculus), citromlepke (Gonepteryx rhamni), szilva-farkincásboglárka (Satyrium pruni), kökény
farkincásboglárka (Satyrium spini), w-betűs farkincásboglárka (Satyrium w-album), kis tűzlepke (Lycaena thersamon),
nagyszemes boglárka (Glaucopsyche alexis), nappali pávaszem (Inachis io), kis tarkalepke (Melitaea trivia), nagy rókalepke (Nymphalis polychloros), zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora), nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), közönséges szemeslepke (Arethusana arethusa), tarka szemeslepke (Chazara briseis), törpebusalepke (Spialia orbifer), dongószender (Hemaris tityus), dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme), Atalantalepke (Vanessa atalanta), nagy pávaszem
(Saturnia pyri), közepes pávaszem (Saturnia spini), magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium), magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), díszes medvelepke (Arctia festiva), buckabagoly (Staurophora celsia), kakukkfű-törpebagoly (Apaustis rupicola), keserűgyökér-nappalibagoly (Schinia cardui), keleti rablópille (Libelloides macaronius),
fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), pannon gyík (Ablepharus kitabelii
fitzingeri), rézsikló (Coronella austriaca), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), vörös vércse (Falco
tinnunculus), mezei pacsirta (Alauda arvensis), parlagi pityer (Anthus campestris), cigánycsuk (Saxicola torquata), a
területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus
collybita), fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus), csuszka (Sitta europaea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), citromsármány (Emberiza citrinella), bajszos sármány (Emberiza cia).”
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27. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A Rendelet 26. melléklet (Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest XXIII. kerület, M5-ös autópálya, M51-es autóút, Túri István út és Vecsés út által határolt, 631 029 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok: 0196059/1, 0196059/2, 0196059/3, 0196059/4, 0196059/5, 0196059/6, 0196059/7,
0196059/8, (0196059/9), továbbá
a 0196063/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület, kivéve a alrészlet.
3. A védett terület térképi vázlata:

”
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28. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 28. melléklet (Bécsi kapu téri szőlőtőke természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
2. A Rendelet 28. melléklete (Bécsi kapu téri szőlőtőke természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a növényt és gyökérzetét nem érinti.
c) A területen új építésű infrastruktúrahálózat csak úgy építhető, ha az a növényt és gyökérzetét nem érinti.
d) A meglévő infrastruktúrahálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a növényt és gyökérzetét nem érinti.
f) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.”
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29. melléklet a 17 /2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 29. melléklet (Gazda utcai hársfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest II. kerület, Gazda utca 45., 2614 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 29. melléklet (Gazda utcai hársfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
3. A Rendelet 29. melléklete (Gazda utcai hársfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 4.3.1.5.
Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
c) A területen új építésű infrastruktúrahálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d) A meglévő infrastruktúrahálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
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30. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 30. melléklet (Kondor úti libanoni cédrus természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest II. kerület, Kondor út 5., 4360 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 30. melléklet (Kondor úti libanoni cédrus természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
3. A Rendelet 30. melléklet (Kondor úti libanoni cédrus természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
c) A területen új építésű infrastruktúrahálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d) A meglévő infrastruktúrahálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.”
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31. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 32. melléklet (Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Budapest II. kerület, Heinrich István utca 3–5. északi részén, 1773 m2 kiterjedéssel.
2. A 11377/1 helyrajzi számú területből 1773 m2 nagyságú, az E644091-N243886, E644115-N243853, E644150-N243877,
E644124-N243911 EOV koordináták által meghatározott területrész.
3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
2. A Rendelet 32. melléklet (Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy természeti emlék adatai és természetvédelmi
kezelési terve) 4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
c) A területen új építésű infrastruktúrahálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d) A meglévő infrastruktúrahálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e) A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f) A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.”
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32. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 33. melléklet (Eötvös úti kocsánytalan tölgy természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Eötvös út 17. déli részén, 3201 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 33. melléklet (Eötvös úti kocsánytalan tölgy természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
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33. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 34. melléklet (Felhő utcai hegyi mamutfenyő természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Felhő utca 17., 2484 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 34. melléklet (Felhő utcai hegyi mamutfenyő természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
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34. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 36. melléklet (Mártonfa utcai eperfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Mártonfa utca 4., 2579 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 36. melléklet (Mártonfa utcai eperfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
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35. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A Rendelet 38. melléklet (Ráth György utcai platán természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Ráth György utca 13., 1076 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 38. melléklet (Ráth György utcai platán természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

”
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36. melléklet a 17/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Rendelet 39. melléklet (Svájci úti bükk természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest XII. kerület, Svájci út 2., 2023 m2 kiterjedéssel.”
2. A Rendelet 39. melléklet (Svájci úti bükk természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

s
”
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
18/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról
szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete „Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei” a következő szöveggel egészül ki:
„Bács Ferenc
Bereményi Géza
Dr. Fenyvesi Máté
Hosszú Katinka
Dr. Klinghammer István
László János
Dr. Olofsson Károly Placid
Szinetár Miklós”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új
kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Bács Ferenc, Bereményi Géza, Dr. Fenyvesi Máté,
Hosszú Katinka, Dr. Klinghammer István, László János, Dr. Olofsson Károly Placid, Szinetár Miklós), akiknek 2017. évben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

s
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II. rész
Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2017. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
140/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nyílt ülésen tárgyalja meg a „Rác
fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
141/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat vizsgálat indítására
az FKF Nonprofit Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
142/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat helyi népszavazás kezdeményezésére a budapesti 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének
tárgyában” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
143/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat népszavazás kiírására a
2024. évi budapesti olimpiarendezésről” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
144/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és
paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
145/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetésére
2. Javaslat a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és
paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos
döntések meghozatalára
3. Tájékoztató a főpolgármester 2017. évi szabadsága ütemezéséről
4. OLAF jelentést vizsgáló munkacsoport felállítása
5. Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására
6. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel
kapcsolatos pályázati kiírásra
7. Javaslat az „M2 metróvonal járműállomány
cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel
kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
4. sz. módosítására
8. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal
kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítása
kiegészítésének elfogadására
9. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnormák megállapításáról
10. Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
11. Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat
részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala
12. Javaslat személyi kérdések meghozatalára
13. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
14. H. J.-né jogorvoslati kérelme Budapest főváros
főpolgármestere FPH079/178-2/2017. számú
I. fokú határozata ellen
15. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek
elnevezésére
16. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
17. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014”, az „Építészeti Értékvédelmi Támo-
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gatás 2015” és a „Műemléki Keret 2015” egyes
megállapodásainak határidőmódosítására
18. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak
elfogadására
19. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat IX.
ütem: Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz
tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés
konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
20. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
21. Javaslat KEHOP projektek áfakérdéseinek rendezésére
22. Javaslat vizsgálat indítására az FKF Nonprofit
Zrt. működésével, gazdálkodásával kapcsolatban

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésére
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács
Péter
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
146/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván szavazni Horváth Csaba
és Szaniszló Sándor 7-es és 12-es sorszámon kiosztott módosító javaslatairól.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
147/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindös�szesen 381 457 690 E Ft-ban határozza meg.
148/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy 2018–2020-ig – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Kormányrendelet alapján definiált – saját bevételeinek összege várhatóan 506 226 758 E Ft, adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
várhatóan 16 720 031 E Ft.
149/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali
feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése
szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet
biztosítása érdekében.

2017. április 24.
A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékletével módosított – 9. számú
melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 2. pontja: Javaslat a 2024. évi budapesti
nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
150/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdése, és 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Budapest Főváros Önkormányzata népszavazást
rendel el az alábbi kérdésről:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olim
piai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és arról a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
151/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
megállapítja, hogy az előterjesztésben bemutatott
indokok miatt a 2024. évi budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok pályázata mögött ez idáig
fennállt nemzeti egység és konszenzus felbomlott.
152/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Megállapítja, hogy a nemzeti egység felbomlásáért
a felelősség mindazokat a pártokat és politikusokat
terheli, akik a korábbi években támogatták a budapesti olimpia rendezését, és most alkalmi politikai
haszonszerzés reményében korábbi véleményükkel
szembefordultak, ezzel felszámolták a korábban
fennállt politikai konszenzust, és elárulták a budapesti olimpia ügyét.
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153/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Olimpiai Bizottsággal és Magyarország Kormányával annak tisztázása érdekében, hogy a megszűnt nemzeti egységre tekintettel
van-e értelme Budapest 2024. évi nyári olimpiai és
paralimpiai rendezésre vonatkozó pályázatát fenntartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Tájékoztató a főpolgármester
2017. évi szabadsága ütemezéséről
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
154/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyja a főpolgármester 2017. évi szabadsága
ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.
A napirend 4. pontja: Metrókorrupciót vizsgáló
munkacsoport felállítása
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
155/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot, hogy vizsgálja meg
1. – kik szerepelnek a metródossziéban,
– kik viselik a felelősséget a meghozott döntésekért, valamint
2. – kikhez kerülhetett a metrópénz.
Határidő: a jelentés elkészítésére: 2017. május 31.
Felelős: Borbély Lénárd
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
156/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy felállítja a Metrókorrupciót vizsgáló
munkacsoportot, melynek tagjai:
– Borbély Lénárd (munkacsoport vezetője);
– Orbán Gyöngyi;
– Geiger Ferenc;
– Karsay Ferenc;
– Tokody Marcell.
157/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Metrókorrupciót vizsgáló munkacsoportot, hogy vizsgálja meg
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1. – kik szerepelnek a metródossziéban,
– kik viselik a felelősséget a meghozott döntésekért, valamint
2. – kikhez kerülhetett a metrópénz.
Határidő: a jelentés elkészítésére: 2017. május 31.
Felelős: Borbély Lénárd
A napirend 5. pontja: Javaslat egyes beruházási és
felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
158/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. §
(1) bekezdése alapján jóváhagyja
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplő, a BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6.
sz. módosítását, valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. sz. módosítását, a Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, a 7253. egyedi azonosító számú
felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási, illetve együttműködési megállapodások 1. sz.
módosításait, a 7269. egyedi azonosító számú
felújítási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplő, 7329. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
159/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 7295. egyedi azonosító számú, „Budapest Közút Zrt. Híd- és
műtárgyfelújítások megvalósítása” tárgyú engedélyokiratot jóváhagyó 1156/a/2016. (VIII. 31.)
Főv. Kgy. határozatot.
160/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése
alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes
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bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel
kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, Budapest Közút Zrt. által megvalósítandó közlekedési
feladatok 7295. egyedi azonosító számú felújítási
feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési
okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap
Felelős: Tarlós István
161/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a margitszigeti északi fizetőparkoló
rekonstrukciós kivitelezési munkái tervezett költsége a tervek véglegesítése során felmerült pontosítások, továbbá a megvalósításra rendelkezésre álló
szűk időtartam figyelembevételével a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése”
feladaton rendelkezésre álló 433 235 E Ft helyett
502 010 E Ft-ra változik.
A kivitelezés átfutási idejének lerövidítése céljából,
továbbá garanciális szempontok miatt a margitszigeti északi fizetőparkoló rekonstrukciós kivitelezési munkáit nem a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladaton, nem a BKK
Zrt. által, hanem a „Margitsziget csatornázása és a
kapcsolódó útépítések” feladat keretében, a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú, 2016. július
18. napján létrejött vállalkozási szerződés részeként
valósítja meg.
A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladaton 502 010 E Ft értékben megvalósítandó kivitelezés fedezetét 433 235 E Ft összegben
a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának
bővítése” feladatról csoportosítja át. A szükséges
68 775 E Ft többletfedezetet 50 175 E Ft összegben
a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat előirányzatáról biztosítja, továbbá
18 600 E Ft összegben „MAC belső csapadék- és
szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új
hálózatra” tárgyú feladat előirányzatáról csoportosítja át.
162/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 6 965 013 E Ftról 7 416 848 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény
2 528 205 E Ft, a 2017. évi előirányzat 4 875 943
E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások
3 815 019 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 693 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 30 869 E Ft (nettó 24 306 E Ft,
áfa 6 563 E Ft), fordított áfa 1 013 362 E Ft. A 2018.
évi ütem 12 700 E Ft.
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A „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat összköltsége 452 120 E Ft-ról
18 885 E Ft-ra változik. A 2016. évi tény 6 662 E
Ft, a 2017. évi előirányzat 12 223 E Ft-ra változik,
ebből önkormányzati beruházások 9 624 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 599 E Ft.
A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladat összköltsége 50 000 E Ft-ról 31 400 E Ft-ra változik.
A 2016. évi tény 4 298 E Ft, a 2017. évi előirányzat
27 102 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 18 946 E Ft, beruházási célú előzetesen
felszámított áfa 5 115 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 041 E Ft (nettó 2 394 E
Ft, áfa 647 E Ft).
163/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat BKK Zrt. által
történő megvalósítását – a BKK Zrt.-vel történő elszámolási kötelezettség mellett – lezárja.
164/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Margitsziget
csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és
kivitelezési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés
módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István
165/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Margitszigeti
északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladattal összefüggő dokumentumokat terjessze be a
Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.
Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Centrál Színház
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky
Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
166/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv.
Kgy. rendelet 24. § (1) bek. b) pontja szerinti a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és a Centrál Színház
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Színházművészeti Nonprofit Kft.-nek a Fővárosi
Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező, 4,5 M
Ft névértékű üzletrészét 50 000 000 Ft minimális
eladási áron értékesíti, és a közszolgáltatási szerződés alapján megbízza a BFVK Zrt.-t a Fővárosi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és a
Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.
használatában lévő ingatlanok 1 700 000 Ft + áfa/
hó minimális bérleti díjon történő bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázati eljárás meghirdetésével és lebonyolításával az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 4. számú mellékletét
képező pályázati dokumentációban meghatározott
feltételek szerint.
Határidő: a pályázat lebonyolítására: 90 nap
Felelős: Tarlós István
167/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a
BFVK Zrt. felé, hogy az értékesítési és bérleteztetési pályázati eljárás során a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott szempontok szerint járjon
el, és eredményes pályázati eljárás esetén a nyertes pályázóval megkötendő szerződéseket terjessze
jóváhagyásra a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elé mint a tulajdonosi jog
gyakorlására jogosult döntéshozó elé.
Határidő: 150 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat az „M2 metróvonal
járműállomány cseréje” feladattal kapcsolatban a BKV
Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
4. sz. módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
168/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „M2 metróvonal járműállomány
cseréje” feladatot 2017. december 31-re módosult
határidővel változatlan összköltséggel valósítja meg
a BKV Zrt. útján.
169/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat összköltsége változatlanul 41 799 082 E Ft,
2016. december 31-ig tény 40 785 590 E Ft, 2017.
évi előirányzata 1 013 492 E Ft-ra változik (ebből
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak 998 492 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó
dologi kiadások áfával 15 000 E Ft).
170/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzésé-
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ről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítása
kiegészítésének elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
171/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1819/2016. (XII. 7.) Főv.
Kgy. határozatot.
172/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között
a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére”
című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a támogatási szerződés 2. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Földművelésügyi Minisztérium részére.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnormák megállapításáról
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 9/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletét a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest főváros
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: Pokorni Zoltán
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megalkotja 10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerint.
A napirend 11. pontja: Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló
koncepcionális döntés meghozatala
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
173/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Rác fürdő
és hotel beruházás befejezése, a létesítmények mielőbbi megnyitása, valamint a Főváros további felelősségvállalás alóli mentesítése érdekében, figyelemmel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ez irányú
megkeresésére, felbontja az MFB Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 2013. április 25. napján
létrejött követelésengedményezési szerződést, az
ennek keretében szabályozott feltételek teljesülése
esetén visszaengedményezi a felszámolás alatt álló
Rác Nosztalgia Kft.-vel, valamint a Rác Beruházó Kft.-vel szemben fennálló hitelezői követelést,
biztosítva ezáltal az MFB Zrt. hitelezői jogainak
gyakorlását, a felbontás következtében a Fővárosi
Önkormányzat és az MFB Zrt. között beálló elszámolási kötelezettség teljesítése, a Főváros eddigi
ráfordításai egyösszegű megtérítése mellett.
A Fővárosi Közgyűlés az MFB Zrt.-vel kötött engedményezési szerződés felbontása körében, az
előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(4a) bekezdése értelmében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott
hatáskört esetileg magához vonva az alábbi döntéseket hozza meg.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. között 2013. április 25. napján létrejött követelésengedményezési szerződés felbontására, a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonába kerülő követelés vis�szaengedményezésére irányuló felbontási megállapodást, valamint annak végrehajtását szolgáló letéti
szerződést az előterjesztés 7. számú mellékletét képező tartalommal.
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Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
Jóváhagyja a felbontási megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába visszakerülő követelésnek a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. javára
történő átruházására irányuló visszaengedményezési nyilatkozatot az előterjesztés 8. számú mellékletét képező tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak a felbontási megállapodásban
szabályozott teljesülését biztosító végleges tartalommal történő aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
Budapest Főváros Önkormányzata és a Rác Beruházó Kft. között 2013. augusztus 27. napján létrejött, a 3 855 522,98 EUR összegű hitelezői kamatkövetelésre irányuló engedményezési szerződéstől
eláll a vételár meg nem fizetése miatt, valamint az
MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodás teljesülése érdekében az előterjesztés 11. számú mellékletét képező tartalommal, a Rác Beruházó Kft.
által eddig teljesített 160 000 000 Ft vételárrésznek
a felszámoló felé történő visszafizetési kötelezettsége mellett.
Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási
megállapodással egyidejűleg
Felelős: Tarlós István
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.
között – a Társaság esetében a Budapest Főváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében egyedüli tagjaként, egyben alapítói
hatáskörében is eljárva – az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási megállapodás teljesülése érdekében
történő, 23 247 871,66 EUR és járulékai összegű
követelésre irányuló engedményezési szerződést
az előterjesztés 10. számú mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási
megállapodással egyidejűleg
Felelős: Tarlós István
A Rác fürdő projekt rendezéséhez kapcsolódóan a
követelésállomány értékesítéséből származó bevételt, 3 112 000 E Ft-ot tervbe vesz a „847902 Rác
fürdő és hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím bevételi előirányzatán (a bevételből
egyéb működési bevétel 2 219 658 E Ft, kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
892 342 E Ft). Egyidejűleg címen belül tervbe vesz
a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán 2 520 000 E Ft-ot (a kiadásból 2 360 000 E Ft
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a REK Kft.-hez kapcsolódó többi dologi kiadás,
160 000 E Ft a Rác Beruházó Kft.-hez kapcsolódó
többi dologi kiadás).
A különbözetet, 592 000 E Ft-ot tervbe vesz a
„909301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási előirányzatán.
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174/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy következő pontokként a nyílt ülésen
tárgyalandó, majd azt követően a zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Rác Beruházó Kft. „fa” felszámolója részére fizetendő 160 000 E Ft soron kívüli utalásáról.
Határidő: 60 nap, az MFB Zrt.-vel kötendő felbontási
megállapodás létrejöttét követően
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felbontási megállapodás teljesülése, a felszámolásban az MFB Zrt.
hitelezői jogainak helyreállítása, a hitelezői biztosítékok feletti rendelkezés biztosítása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat a Közgyűlés által meghozott döntések értelmében és keretei között.
Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan
Felelős: Tarlós István

175/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése értelmében a REK Rác Fürdő
Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a
Társaság alapító okiratának 8.3. pontja értelmében
utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy saját felelősségére tegye meg a szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat a felbontási megállapodás teljesülése érdekében, a Közgyűlés által meghozott
döntések értelmében és keretei között.
Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek
Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira
vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése értelmében a Budapesti Városüzemeltetési Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság
igazgatóságát arra irányulóan, hogy a BGYH Zrt.
saját felelősségére tegye meg a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat a felbontási megállapodás teljesülése érdekében, a Közgyűlés által
meghozott döntések értelmében és keretei között.
Határidő: a felbontási megállapodás megkötését követően folyamatosan
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
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Kerület

Korábbi elnevezés/hrsz.

Új elnevezés

II.

11512/6 hrsz.-ú névtelen közterület

Zsuzsa lépcső

XII.

Újonnan kialakításra kerülő
névtelen 8279/2 hrsz.-ú közterület

Körmöczy

Tolsztoj tér

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
176/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. február
27-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntések meghozatalát.
1. napirendi pont tekintetében:
A Sziget II–Balpart II Bújtató felújítása tárgyú –
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti – beruházási alapokmány 1. sz. módosításának legfeljebb
564 000 000 Ft + áfa értékben történő elfogadására
vonatkozó döntés meghozatalát.
2. napirendi pont tekintetében:
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási
tervének 5 516 008 E Ft főösszeggel történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal az
alábbiak szerint:
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a. Budapest
3 285 551 E Ft;
b. Biatorbágy
115 573 E Ft;
c. Budakeszi
21 011 E Ft;
d. Budaörs
69 874 E Ft;
e. Halásztelek
50 700 E Ft;
f. Kisoroszi
9 103 E Ft;
g. Pócsmegyer
9 177 E Ft;
h. Szigetmonostor
13 170 E Ft;
i. Szigetszentmiklós 223 048 E Ft;
j. Tököl
32 567 E Ft;
k. FV Zrt.
1 686 234 E Ft.
3. napirendi pont tekintetében:
3.1. Az V. ker., Belgrád rakparti DN 1200 mm-es
Sentab főnyomó vezeték rekonstrukciója az Irányi
utca és a Belgrád rkp. 8. között tárgyú, legfeljebb
233,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány
– az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés
meghozatalát.
3.2. A vízmérők 2017. évi újrahitelesítésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 257,607 M Ft + áfa értékű
beruházási alapokmány – az előterjesztés 5/2. sz.
melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.
3.3. A víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb
163,30 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány
– az előterjesztés 5/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés
meghozatalát.
4. napirendi pont tekintetében:
A Budajenői Vízművek Kft. „v.a.” (Cg. 01-09205556), a Biatorbágyi Vízművek Kft. „v.a.” (Cg.
01-09-180325), valamint a Pilisvörösvári Vízművek Kft. „v.a.” (Cg. 01-09-177293) végelszámolás
útján történő megszüntetésének tudomásulvételére
vonatkozó döntés meghozatalát.
Határidő: a Társaság 2017. február 27-én tartandó
(megismétlés esetén 2017. március 14.) közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
177/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. február 27-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság 2017. február 27-én tartandó
(megismétlés esetén 2017. március 14.) közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
178/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójának bevonásával mutassa
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be a gördülő fejlesztési terv benyújtásával egyidejűleg a 2017. évre kimutatott 631,7 M Ft összegű
elhalasztott kereslettel érintett beruházásokat, azok
nagyságát, hatásait.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014”, az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” és a „Műemléki Keret 2015” egyes
megállapodásainak határidőmódosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
179/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére nem járul hozzá a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca
1. szám alatti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor
igazgató) között 2015. február 24. napján megkötött,
FPH059/240-3/2015 iktatószámú megállapodásban
szereplő 2017. február 24-i, egyszer már módosított
teljesítési határidő további egy évvel történő módosításához, mivel a megállapodás 8) pontja szerint „a
munkálatok elvégzése határidejének módosítására
csak egy alkalommal és legfeljebb egy évvel való
meghosszabbítására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával van lehetőség”.
Határidő: a pályázó levélben történő értesítésére a
döntést követő egy hónapon belül
Felelős: Tarlós István
180/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 53.
szám alatti Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika (képviseli: dr. Szél Ágoston, rektor) között 2016. március 4-én megkötött,
FPH059/101-5/2016 iktatószámú megállapodásban
szereplő teljesítési határidő 2018. március 4-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Bókay utca
53. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 2.3. sz.
melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Tarlós István
181/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám
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alatti Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és
Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor igazgató)
között 2016. március 2-án megkötött, FPH059/1105/2016 iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2018. március 2-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a
Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájával az előterjesztés 3.3. sz. melléklete
szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Tarlós István
182/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II.
kerület, Garas utca 8–10. szám alatti Társasház
(képviseli: Kvacskay Károly, BITKÜK Kft.) között
2016. január 28-án megkötött, FPH059/197-1/2016
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési
határidő 2018. január 28-ra történő módosításához.
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Garas utca 8–10. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 4.3. sz. melléklete szerinti
megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Tarlós István
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184/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 369/2015. (III. 23.) Főv.
Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályait.
185/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata partnerségi egyeztetéseinek szabályait a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-védelemmel összefüggésben az előterjesztés
módosított melléklete szerinti tartalommal, és elrendeli annak alkalmazását a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése
és módosítása során történő előzetes tájékoztatási
és véleményezési eljárások lefolytatásakor.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat IX. ütem: Budapest XI. kerületi Duna-parti
szakasz tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

183/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A „Műemléki Keret 2015” terhére hozzájárul a
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest
VII. kerület, Klauzál utca 26–28. szám alatti Társasház (képviseli: Perity Ákos László, Proposyum
Projekt Kft.) között 2016. március 3-án megkötött,
FPH059/372-1/2016 iktatószámú megállapodásban
szereplő teljesítési határidő 2018. március 3-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja
és megköti a Budapest VII. kerület, Klauzál utca
26–28. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 5.3.
sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül
Felelős: Tarlós István

186/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat IX. ütem Budapest XI. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Duna-parti építési szabályzat IX. ütem Budapest
XI. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozóan a
környezeti értékelés tematikájának a környezet
védelméért felelős érintett szervezeteknek történő
megküldéséről, valamint annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 17. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

914

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2017. április 24.

Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Tarlós István

187/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 188/2017. (II. 22.) Főv.
Kgy. határozatban foglaltakra – elfogadja.

A napirend 19. pontja: Javaslat vizsgálat indítására az FKF Nonprofit Zrt. működésével, gazdálkodásával
kapcsolatban
Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

188/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 47/2013. (II. 22.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja;
– az 1030–1031/2014. (VI. 30.) határozatok végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;
– az 1290/2016. (IX. 28.) határozat végrehajtási
határidejét 2017. június 30-ra módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
189/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről
történő lezárására irányuló koncepcionális döntés
meghozatala” című előterjesztés határozati javaslatairól.
A napirend 18. pontja: Javaslat KEHOP projektek
áfakérdéseinek rendezésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
190/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a „KEHOP-3.2.1.
Budapest hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának eszközellátottság oldali fejlesztése”, a „KEHOP2.1.5. Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója”, továbbá a „KEHOP-2.3.0. HUHA II – Új
Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” feladatok esetében vizsgálja az áfa levonásba helyezésének feltételeit, továbbá a vizsgálat
eredményét és a fejlesztésekre vonatkozó döntési
javaslatokat ismételten terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Tarlós István
191/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „HUHA II – Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása” című
projekt végleges megvalósítási helyszínének kiválasztására az előterjesztésben megjelölt ingatlanok
közül kerüljön sor. Felkéri a főpolgármestert, hogy
a javasolt megvalósítási helyszínt tartalmazó dokumentációt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

192/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa ki az FKF
Nonprofit Zrt. működésével, pénzügyi és munkaerő-gazdálkodásával, a szelektív hulladékgyűjtéssel és az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban felmerült problémákat.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
Rác fürdő projektnek a Fővárosi Önkormányzat részéről történő lezárására irányuló koncepcionális döntés meghozatala
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
A napirend 20. pontja: Javaslat személyi kérdések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
193/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v.a.”
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági elnökének dr. Kiss Imre Lászlót (anyja neve: ..............
.................. születési hely, idő: .............................),
felügyelőbizottsági tagoknak dr. Gerő Gábort (anyja neve: ................................, születési hely, idő:
..............................) és Egry Attilát (anyja neve:
........................, születési hely, idő: .........................)
2017. február 23. napjától a végelszámolás befejeződésének napjáig, de legkésőbb 2019. december
31-ig. A felügyelőbizottsági elnök és tagok feladatukat díjazás megállapítása nélkül látják el.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás
Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság
jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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194/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v.a.”
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a
Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09464994, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 57.),
a könyvvizsgálatért személyében is felelős Szabó
Klára bejegyzett könyvvizsgálót (anyja neve: ......
........................., lakcím: ..............................., Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi
száma: 002399) 2017. február 23. napjától a végelszámolás befejeződésének napjáig, de legkésőbb
2019. december 31-ig. A könyvvizsgáló díjazását
havi 20 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás
Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság
jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
195/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezi Németh Reginának (születési hely, idő: .......................
........, anyja neve: ................................) a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének ügyvezetői megbízatásának és munkaviszonyának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közös
megegyezéssel történő megszüntetését – Németh
Regina csatolt nyilatkozatára figyelemmel – 2017.
március 17. napjával. Felkéri a főpolgármestert a
szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és
kiadmányozására.
Határidő: 2017. március 17.
Felelős: Tarlós István
196/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja Rényi
Barbarát (anyja neve: …………, születési hely, idő:
………...) a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2017. március 18. napjától határozatlan időtartamra, bruttó 800 000 Ft/hó
munkabér megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.
Határidő: 2017. március 18.
Felelős: Tarlós István
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197/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy dr. Miklós Zoltán (születési hely,
idő: …………….., anyja neve: ………..) közalkalmazotti jogviszonyát próbaidő alatt, indokolás
nélkül, a Kjt. 25. § (2) bekezdés fa) pontja alapján
azonnali hatállyal 2017. március 3. napjával megszünteti, egyúttal felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
198/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A Mozaik Gazdasági Szervezet (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49–51.) intézményvezetői (maga
sabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az
előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Tarlós István
199/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Mozaik Gazdasági Szervezet (1134
Budapest, Róbert Károly körút 49–51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:
– Nagyné Varga Melinda;
– Bálintné Fecske Mariann;
– Gálné dr. Póth Borbála;
– Kapdebo Ágnes;
– dr. Szemenyei László.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további
jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
200/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft.
és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté
Gábor „Puskin: Borisz Godunov” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői
munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak

916

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető
havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
201/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a
Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Szirtes
Tamás „Marc Norman–Tom Stoppard–Lee Hall–
Paddy Cunneen: Szerelmes Shakespeare” című
színpadi mű megrendezésére vonatkozóan az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal,
azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető
havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
202/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft.
és a SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi
Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557)
közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Nemcsák Károly „Molnár Ferenc: Az üvegcipő” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 5. sz. melléklete
szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi
feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben
kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja
meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének
a 40%-át.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
203/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
Nonprofit Kft. és Novák János ügyvezető közötti
haszonkölcsön szerződés megkötését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
204/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul ahhoz, hogy Kálomista Gábor
– a MEGA FILM Kft.-ben (cégjegyzékszám: 0109-663129) részesedéssel rendelkezzen és a Tár-
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saságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen;
– részesedéssel rendelkezzen a Megafilm Service
Kft.-ben (cégjegyzékszám: 01-09-912006);
– a Veszprém Handball Zrt.-ben (cégjegyzékszám:
19-10-500280) vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.
Tudomásul veszi Kálomista Gábor bejelentését,
miszerint Kálomista Zsuzsanna (hozzátartozó) az
MTVA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezető állású munkavállalója.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: H. J.-né jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főpolgármestere FPH079/1782/2017. számú I. fokú határozata ellen
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
205/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv
helybenhagyja a főpolgármester FPH079/1782/2017. számú határozatát és meghozza a II. fokú
határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
206/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv
felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. február 22-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

s

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2017. március 1-jei ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
207/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a 2024. évi nyári olimpia
és paralimpia pályázat visszavonására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó
indítványt.

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonában álló Budapest 2024
Nonprofit Zrt. által a 2024. évi Budapestre tervezett
nyári olimpiai és paralimpiai játékok előkészítésére
fordított költségek kivizsgálására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

208/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia
pályázat visszavonására

211/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának és Szaniszló Sándornak a beterjesztett határozati javaslat 1. pontjának alábbiak szerinti módosítását:
„A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a
774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot a társadalmi támogatottság hiányára való tekintettel,
amelynek megteremtésére a Kormány még kísérletet sem tett, a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai
és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát, és felkéri a főpolgármestert,
hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024. évi nyári
olimpia és paralimpia pályázat visszavonására
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr.
Bagdy Gábor, dr. Bácskai János, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Karsay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Róbert, dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán
Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szentgyörgyvölgyi Péter, Ughy Attila, Vattamány Zsolt,
Wintermantel Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
209/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor
módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés visszautasítja Lázár János miniszter azon kijelentését, hogy «Budapestnek nem kellett az olimpiára ezermilliárd forint
fejlesztési forrás, így abból a vidék fejleszthető«.
Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az olimpiai pályázattal kapcsolatos kormányhatározatokban
nevesített közlekedési beruházások megvalósulása
érdekében, különös tekintettel a Ferihegyi gyorsforgalmi út modernizálására, folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
210/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor
módosító javaslatát, mely szerint:

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
212/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 774/2015. (VI. 23.) Főv.
Kgy. határozatot, és a politikai egység felbomlására tekintettel a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai
és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát, és felkéri a főpolgármestert,
hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
213/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-i és azt követő
ülésein a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII.
nyári paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatban hozott döntéseit, és azok sorsáról 2017. má-
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jus 31-ig készítsen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés
számára.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Tarlós István
214/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó kormányhatározatokban nevesített – és az olimpiai pályázattal kapcsolatos, de attól függetlenül is megvalósuló – beruházások további sorsáról, azok 2024-ig
történő megvalósulása érdekében folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Tarlós István
215/2017. (III. 1.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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jogutód nélküli megszüntetésének megkezdése érdekében szükséges döntési javaslatokat készítse
elő, és döntéshozatal céljából terjessze a Fővárosi
Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Tarlós István
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. március 1-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

s

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2006.
(III. 14.) határozatával
a Budapest XXIII. kerület 195325/8 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Bíbic köz
elnevezést adta.

s
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