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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
21/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. § (4) bekezdésében
az „Mötv. 68. § (3) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására
vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet” szövegrész helyébe az „Mötv. 68. §
(3) bekezdésében meghatározott keretek között és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályokban biztosított fedezet erejéig dönthet” szöveg lép.

29. Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés birtokában beruházási, felújítási okmány jóváhagyásáról és az
okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás megkötéséről,
30. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy
résztulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről,
31. a Fővárosi Önkormányzat által megállapításra kerülő településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a környezet védelméért felelős szervek írásos véleménye alapján a környezeti értékelés szükségességéről és
annak tematikájáról,
32. Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2020–
2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.”

(2) Az SZMSZ 54. § (4) bekezdése a következő 25–
32. ponttal egészül ki:

(3) Az SZMSZ 54. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:

[(4) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3)
bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos
jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet:]

„(5) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3)
bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos
jogszabályokban meghatározott keretek között, a Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet
20. § (3) és 21. § (7) bekezdésében szabályozottak szerinti többletfedezetet biztosító előirányzat-módosítást követően dönthet:

…
„25. közszolgáltatási szerződések megkötéséről, módosításáról a Fővárosi Önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatást végző szervezetekkel,
26. nemzetközi sportesemény Budapesten történő
megrendezésére a Fővárosi Önkormányzat által megkötött megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő szükséges nyilatkozatok, állásfoglalások, egyéb dokumentumok kiadásáról,
27. nemzetközi sportesemény Budapesten történő jövőbeni megrendezése érdekében szükséges – a Fővárosi
Önkormányzat költségvetési vagy egyéb anyagi kötelezettségét nem jelentő – előzetes nyilatkozatok, állásfoglalások, egyéb dokumentumok kiadásáról,
28. jóváhagyott, érvényes beruházási, felújítási okmány és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadásátvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás módosításáról,

1. jóváhagyott, érvényes beruházási, felújítási okmány
és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás módosításáról azzal, hogy éven túli kötelezettségvállalásra kizárólag az erre irányuló fedezet biztosításának ismeretében
kerülhet sor,
2. Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés birtokában beruházási, felújítási okmány jóváhagyásáról és az
okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy fejlesztési megállapodás megkötéséről
azzal, hogy éven túli kötelezettségvállalásra kizárólag az
erre irányuló fedezet ismeretében kerülhet sor.”
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2. §

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

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 68. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 54. § (4) bekezdése sorolja fel azokat a
Fővárosi Közgyűlés két ülése közti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyeket, amelyekben a főpolgármester – a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett
– dönthet. Ezek kiegészítése szükséges annak érdekében,
hogy az egyes kiemelt fontosságú önkormányzati ügyek
ne szenvedjenek felesleges késedelmet.
A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek
a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás

2019. június 19.

lan ügyekben való döntési jogosultságai pontosításra kerülnek, illetve egészülnek ki annak érdekében, hogy ezek
a kiemelten fontos önkormányzati ügyek megvalósulása
ne szenvedjen késedelmet.
Az SZMSZ 54. §-a továbbá kiegészül egy új (5) bekezdéssel, mely megteremti a lehetőséget arra, hogy a
főpolgármester a Közgyűlés két ülésszak közötti olyan
halaszthatatlan ügyekben is dönthessen, amelyek megvalósítására a 2019. évi költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végrehajtott többletfedezetet biztosító főpolgármesteri előirányzat-módosítást
követően kerülhet sor.
Ahogy arra az SZMSZ 54. § (4) és új (5) bekezdés felvezető szövege is utal, a főpolgármesternek a Közgyűlés
két ülésszak közötti halaszthatatlan ügyekben való döntési jogosultsága az Mötv. 68. § (3) bekezdése szerint
korlátozott, mivel az nem terjed ki az Mötv. 42. § szerinti kizárólagos (át nem ruházható) hatáskörbe tartozó
ügyekre (beleértve az Mötv. 42. § 17. pontja értelmében
az egyéb törvény által a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utalt kérdéseket is). Ennek megfelelően
a jelen javaslatban szereplő újabb döntési jogosultságok
sem terjednek ki az ún. át nem ruházható hatáskörébe
tartozó ügyekre. Így pl. a cégek vonatkozásában a tagi,
részvényesi jogok gyakorlása – az Mötv. 42. § 17. pontja értelmében – a vonatkozó egyéb törvényi szabályozás
alapján nem terjed ki a gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre sem,
hiszen egyedüli tagként, részvényesként a gazdasági társaság legfőbb szervének jogait a Fővárosi Közgyűlés
gyakorolja.
A 2. §-hoz

Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 54. § (4) bekezdése szerint a főpolgármesternek a Közgyűlés két ülésszak közötti halaszthatat-

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
22/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál
dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló
65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdésében az
„szja törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában és (3)
bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe az
„szja törvényben meghatározott” szöveg lép.

helyi éves költségvetési rendelet függvényében adható –
„Kedvezményes éves Budapest-bérlet csúszó érvényességgel” megnevezésű 12 hónapra érvényes, helyi közlekedésre jogosító bérletet juttatással, a Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között
létrejött adásvételi keretszerződésben foglaltak szerint.
A Juttatási rendelet tervezetéhez a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

2. §

Részletes indokolás

A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a köztisztviselője
részére Budapest közigazgatási határán belüli helyi közlekedésre jogosító éves Budapest bérletet biztosít.”

Az 1. §-hoz
A személyi jövedelemadóról rendelkező 1995. évi
CXVII. törvény cafetéria keretében választható juttatásokat meghatározó szabályaira való rugalmas hivatkozás
technikai jellegű átvezetése a rendeletben.

3. §

A 2. §-hoz

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

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelet újonnan beiktatott 5/A. §-a nevesíti a köztisztviselők részére biztosított szociális-jóléti támogatásként a Budapest közigazgatási határán belüli helyi közlekedésre jogosító éves Budapest bérletet.
A Kttv. 1. § e) pontja értelmében a képviselő-testület hivatala alatt a közterület-felügyeletet is érteni kell, a
Kttv. 240. §-ának szabályozása szerint pedig a köztisztviselőkre vonatkozó Kttv-rendelkezéseket a közszolgálati ügykezelőkre is megfelelően alkalmazni kell.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet
(Juttatási rendelet) kiegészül a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői részére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. §-a alapján, a

A Kttv. 237. § alapján a Fővárosi Közgyűlés a Juttatási rendeletében rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára milyen szociális jóléti támogatásokat biztosít.
A 3. §-hoz

s

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
23/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, és a környezet védelmének általános szabályai
ról szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tájékoztatási vagy a riasztási fokozatban megtehető intézkedésekre a 8–10/A. §-ban foglaltak az irányadók.”
2. §
A Rendelet 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A főpolgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:
...
c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását
megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen
kérve:]
„ca) azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának szüneteltetését,
amelyek nem tartoznak a 10/A. §-ban meghatározott kivételek közé;”
...
3. §
Nem lép hatályba a Budapest Főváros szmogriadó
tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint 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 egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a. A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén…]
...
„b) elrendelheti
ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását
vagy közlekedésének tilalmát, amelyek nem tartoznak a 10–10/A. §-ban meghatározott kivételek közé; és
bb) a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok és a belső égésű motorral hajtott kerékpárok Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy
közlekedésének tilalmát;”
...
4. §
(1) A Rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[10. § A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorlátozás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3.
pontban foglaltakon túl – mentesülnek:]
„a) a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző gépjárművek, továbbá az érvényes
budapesti taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek;”
(2) A Rendelet a következő 10/A–10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § A 8. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja, valamint a 9. § b) pont ba) alpontja szerinti intézkedés alól
mentesül
a) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye az alábbi környezetvédelmi osztályt jelölő kód valamelyikét
tartalmazza:
aa) „5”,
ab) „5E”,
ac) „5N”,
ad) „5P”,
ae) „5Z”,
af) „6”,
ag) „9”,
ah) „14”, ha a gépjármű hajtóanyaga a forgalmi engedély adata szerint benzin,
ai) „15”, vagy
aj) „16”;
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b) azon gépjármű, amelynek forgalmi engedélye a 2019.
október 1-jén hatályos legkedvezőbb környezetvédelmi osztályt jelölő kódoknál is kedvezőbb környezetvédelmi tulajdonságot jelentő kód valamelyikét tartalmazza.”
10/B. § A 10/A. § szerinti szabályokat a Fővárosi Közgyűlés legalább háromévenként felülvizsgálja.”
5. §
A rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) legutóbbi, 2017. októberi módosításakor a Fővárosi Közgyűlés – az akkori közgyűlési előterjesztésben részletezett körülményekre tekintettel, többek között
– döntött a budapesti szmoghelyzet riasztási fokozatában
alkalmazott forgalomkorlátozás lépcsőzetesen hatályba
lépő szigorításáról, a korlátozottak körének, arányának
legközelebbi felülvizsgálatát pedig 2019-ben tartotta időszerűnek.
A 2019-es felülvizsgálat során – a 2018. évvégi adatok alapján – kiderült, hogy a riasztási fokozatban korlátozott gépjárművek aránya jellemzően kisebbé vált, mint
a gépjárműállomány fele, ezért az újabb rendeletmódosítás során további szennyezőbb környezetvédelmi osztályokat is indokolt korlátozás alá vonni, illetve ilyen eredményű intézkedést hozni.
A gépjárművek környezetvédelmi osztályuk szerinti kódját (számát) jelenleg a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú
melléklete szabályozza, valamint azt a gépjármű forgalmi engedélyének V.9 kódja tartalmazza. A gépjármű hajtóanyagát (pl. benzin, vagy gázolaj) a forgalmi engedély
szintén tartalmazza (P.3 jelű adat).
A jelen javaslattal korlátozásba vont újabb környezetvédelmi osztályok a 12-es, 13-as és a 14-es dízelüzeműek (együttesen az Euro 5 dízelüzeműek) lesznek.
Egyúttal az eddigi szabályozási logikát koncepcionálisan megfordítva a környezetszennyező kategóriák újabb
és újabb kiegészítése helyett a javaslat generális szabály-
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ként a szmogriadó riasztási fokozatában a gépjárművek
általános forgalomkorlátozását rögzíti, és ahhoz képest
a 10. §-ban eddig is meghatározott funkcionális kivételeken túl további kivételként inkább a forgalomkorlátozással korábban sem érintett, és jelen javaslat szerint is
kedvezőbb tulajdonságú környezetvédelmi osztályokba
sorolt gépjárműveket sorolja fel.
Továbbiakban egy új szakasz rögzíti a Rendelet rendszeres, legalább háromévenkénti felülvizsgálatának
szükségességét is. Mivel a főváros rendkívüli légszeny
nyezettségi szintjéhez a közlekedés mellett hasonló mértékben járul hozzá a peremkerületekben és az agglomerációs településeken a szilárdtüzelés, valamint utóbbiaknál
az avar és kerti hulladék égetésének hatása is, ezért az
időszakos felülvizsgálatok során indokolt a kivételi körbe sorolt kedvezőbb tulajdonságú gépjárművek arányát
úgy meghatározni, hogy az ide nem soroltak, tehát a kedvezőtlenebb tulajdonságúak aránya a teljes gépjárműállomány 45–55%-a között maradjon.
A Rendelet fenti tartalmú módosításainak – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (3) bekezdés és a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés előírásainak megfelelő – előzetes véleményeztetése megtörtént. Az illetékes államigazgatási szervek,
hatóságok (Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya, Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala) által adott véleményeket a közgyűlési előterjesztés mellékletként tartalmazta.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelettervezethez
hatásvizsgálat készült, melyet a közgyűlési előterjesztés
mellékletként szintén tartalmazta.
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően
megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy
az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az új 10/A. § hatálybalépésével indokolt a módosítással érintett bekezdésben a hivatkozást módosítani.
A 2. §-hoz
A tájékoztatási fokozatban pontosításra kerül a szen�nyezőbb gépjárművekre való hivatkozás, ami minden olyan gépjárművet jelent, amelyek nem tartoznak a
10/A. §-ban meghatározott kivételek közé.
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A 3. §-hoz

A 4. §-hoz

A Rendeletnek a 41/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-ával korábban már módosított, de hatályba
nem lépett 9. § b) pontját a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 111. § (3) bekezdése értelmében nem lehet eltérő szöveggel hatályba léptetni, ehelyett arról kell rendelkezni, hogy a 41/2017.
(XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a nem lép hatályba, és
egyúttal a módosítást az új szöveggel ismételten el kell
végezni. A módosítás jelen javaslat szerinti új szövegének célja, hogy a riasztási fokozatban elrendelhető forgalomkorlátozás, illetve közlekedési tilalom a jövőben generálisan kiterjedjen minden gépjárműre (a 10. §-ban és
a 10/A. §-ban meghatározottak kivételével), továbbá a
belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárokra
és a belső égésű motorral hajtott kerékpárokra is. (A szövegezésből adódóan értelemszerűen a kivételi körbe tartoznak a nem belső égésű motorral hajtott segédmotoros
kerékpárok és a nem belső égésű motorral hajtott kerékpárok is.)

Az új 10/A. §-ban meghatározásra kerülnek a kivételi
körbe sorolt, kevésbé szennyezőbb gépjárművek. A nem
belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárokon
és a nem belső égésű motorral hajtott kerékpárokon, valamint a 10. §-ban részletezett funkcionális kivételeken
túl tehát az ilyen gépjárművekre sem vonatkozik a tájékoztatási vagy riasztási fokozatban alkalmazott forgalomkorlátozás.
Az új 10/B. § a kivételi kör rendszeres felülvizsgálatának szükségességét rögzíti úgy, hogy azt a vizsgált gépjárműállomány eltérő légszennyező képessége szerinti
összetételének változása miatt indokolt szükség esetén,
de legalább minden harmadik évben elvégezni.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
24/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló
30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
57. § (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában, 7. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
8. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 43. § (1)
bekezdésében az „– az érintett kerületi önkormányzat
polgármestere véleményének 2 munkanapos határidővel
történő kikérését követően – településképi véleményt ad”
szövegrész helyébe a „településképi véleményt ad” szöveg lép.

b) 1. Épületegyüttesek 3.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

3.2.5.

(1) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények 2.1.87. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület
a) 1. Építmények 5.1.22. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
5.1.22.

11983/3

lakóépület
Molnár Farkas, 1935.

„

(2) A Rendelet 4. melléklet 3. III. kerület
a) 2. Épületegyüttesek 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

3.2.4.

Báthory utca 25.
lásd: Bajcsy-Zsilinszky
út 60.

„

„
5.1.23.

„
Harangvirág utca 11.
= Orsó utca 28.

„

b) 1. Építmények 5.1.23. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

2. §

2.1.87.

5. Perje utca páratlan oldala a Perje utca 3-tól a Perje
utca 27-ig, páros oldala a Perje utca 2-től a Perje utca
18-ig,
a 64578/2, 64580, 64581, 64584, 64585, 64588,
64589/2, 64590/1, 64591/1, 64592/1, 64593/5, 64594/9,
64594/10, 64595/1, 64566, 64565, 64564, 64562,
64561, 64560, 64559, 64558, 64557 helyrajzi számú
ingatlanok.

4. Kőbánya utca páratlan oldala az Iskola utcától
a Pince közig, páros oldala a Kőbánya utca 24-től
a Kőbánya utca 86-ig,
a 64518/3, 64519/3, 64520/5, 64521/1, 64522/3,
64523/3, 64524/1, 64525/1, 64526/1, 64527/4, 64528/1,
64529/3, 64529/5, 64531/4, 64532/1, 64533/1, 64536,
64537/1, 64538/1, 64539, 64540/1, 64541/1, 64542/1,
64544, 64545/3, 64545/2, 64546, 64547, 64678, 64677,
64723, 64722, 64721, 64720, 64719, 64718, 64717,
64716, 64714, 64713, 64712, 64711, 64710/1, 64709,
64708/1, 64707, 64705, 64704, 64703, 64702, 64701,
64700, 64699, 64698, 64697, 64696, 64695, 64694,
64693, 64692, 64689 helyrajzi számú ingatlanok.

Báthory utca 26.
lásd: Bajcsy-Zsilinszky
út 62.

„

(4) A Rendelet 4. melléklet 7. VII. kerület
a) 1. Építmények 7.1.85. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
7.1.85.

Király utca 59/A
= Kertész utca 50.

34083

lakóépület
Schomann Antal, 1897.

„

b) 1. Építmények 7.1.86. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
Király utca 59/B
= Kertész utca 43.
= Kürt utca 16.

„

34067

lakóépület
Schomann Antal, 1896.

„

1262

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2019. június 19.

(5) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) 1. Építmények 14.1.69. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„

„

Soroksári út 164.
9.1.29. = Szabadkai út
= Gubacsi út 97.

egykori Hazai
Fésűsfonó és Szövőgyár
38215/4 igazgatósági villa
és hőközpont
Quittner Ervin, 1923.

„

Hungária körút
120–132.
14.1.69. = Gizella út 39–57.
= Semsey Andor utca
18–24.

32329

egykori telefongyárirodaház
Nyíri István-Lauber
László
Siemens-irodaház
Lázár Antal,
Reilmholz Péter, 1999.

„

(6) A Rendelet 4. melléklet 10. X. kerület
a) 1. Építmények 10.1.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(10) A Rendelet 4. melléklet 21. XXI. kerület 1. Építmények 21.1.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„
Maglódi út 35–51.
= Kada utca
10.1.32.
= Kocka utca
= Sörgyár utca

41037/1
egykori Kőbányai
41037/2
Sörgyár 5. sz. telepe
41037/3
41037/4
41037/5

„
21.1.14.

„

b) 1. Építmények 10.1.34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

10.1.34. Mázsa tér

„

„
10095

villa
Román Ernő és Román
Miklós, 1909.

a) 1. Építmények 22.1.65. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Nagytétény-Diósd
22.1.65. vasútállomás
Rakodó utca

lakóépület
Vágó József és Vágó
László, 1903.

233185/9 vasútállomás főépülete

„

b) 2. Épületegyüttesek 22.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„
22.2.2.

2. Péter-Pál utca páratlan oldala a Péter Pál utca 3-tól
a Péter Pál utca 35-ig, páros oldala a Péter Pál utca
28-tól a Péter Pál utca 40-ig,
a 223289, 223288, 223287/2, 223286, 223282, 223281,
223278/1, 223275, 223273/1, 223271, 223270, 223267,
223266, 223264, 223249, 223262, 220711, 220712,
220713, 220714, 220715, 220716, 220717/1 helyrajzi
számú ingatlanok.

„
25149

„

„

(8) A Rendelet 4. melléklet 13. XIII. kerület 1. Építmények 13.1.161. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Visegrádi utca 17.
13.1.161. = Radnóti Miklós
utca 12.

„

a) 1. Építmények 14.1.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények pontja a következő 2.1.240.–2.1.243. pontokkal
egészül ki:
„
Árpád fejedelem útja
2.1.240. 22–25.
= Zsigmond tér 1–4.

14577/1

Zsigmond téri szennyvízátemelő telep
épületei

10997

egykori Budapesti
Közúti Vaspálya Társaság Szépilona Remíz
épületei,
1896, 1910, 1912.

„
Cházár András utca 9.
= Abonyi utca 11.

villa
32756 Löffler Béla és Löffler
Sándor, 1908 körül

„

3. §

(9) A Rendelet 4. melléklet 14. XIV. kerület

14.1.31.

11., eredetileg Egyedi
Gépgyár csarnoka

„

(7) A Rendelet 4. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12.1.9. Bíró utca 6/D

210146/215

(11) A Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület

„
eredetileg magtár38416/4
épület

Csepel Művek
Központi út 55–59.

2.1.241. Budakeszi út 9–11.

„
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10937/18

egykori Magyar Filmlaboratórium Vállalat
épületegyüttese
Morvay György, 1964.

Zsigmond tér 1–4.
2.1.243. lásd: Árpád
fejedelem útja 22–25.

8.1.114. Horánszky utca 5.

„

(2) A Rendelet 4. melléklet 3. III. kerület 1. Építmények pontja a következő 3.1.15.–3.1.17. pontokkal egészül ki:
„
Bogdáni út 1.
3.1.15. = Folyamőr utca
= Ladik utca

egykori Harisnyagyár
19250/15 épületei és kéménye
1923–1928.

Folyamőr utca 7–13.
= gróf Esterházy János 18380/1
3.1.16. rakpart
= Meggyfa utca
= Sorompó utca

BUSZESZ, egykori
Leipziger szeszgyár
központi csarnok
három traktusa

Folyamőr utca
3.1.17.
= Meggyfa utca

BUSZESZ, egykori
Leipziger szeszgyár
központi csarnok
kéménye

18391/5

„

(3) A Rendelet 4. melléklet 4. IV. kerület 1. Építmények pontja a következő 4.1.34. ponttal egészül ki:
„
4.1.34.

Dunasor 15–16.

egykori Leiner Fülöp
70373/1 és Fiai Enyvgyár
70373/3 épületei
1870 körül

„

(4) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények pontja a következő 5.1.132.-5.1.134. pontokkal
egészül ki:

Honvéd utca 21.
5.1.132. lásd: Markó utca
13–17.
Markó utca 13–17.
5.1.133. = Honvéd utca 21.
= Szemere utca 14.
Szemere utca 14.
5.1.134. lásd: Markó utca
13–17.

(5) A Rendelet 4. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények pontja a következő 8.1.113.-8.1.114. pontokkal egészül ki:
„
8.1.113. Csokonai utca 3.

38103/1

egykori Gyapjúforgalmi Raktárközpont
toronyépülete
Juhász Jenő és Pozsgai
Lajos, 1966.

Gubacsi út 93.
= Soroksári út
9.1.77.
152–156.
= Timót utca 1.

38209/2

Magyar Honvédség
Logisztikai Központ
három igazgatási
épület és egy raktárépület

9.1.78. Gubacsi út 95.

egykori Fegyver- és
Gépgyár (FÉG) hőerő38211/10
mű épülete és kéménye
1891.

Gubacsi út 63–67.
9.1.76.
= Kén utca 4.

9.1.79.

Gubacsi út 97.
lásd: Soroksári út 164.

Kén utca 4.
9.1.80. lásd: Gubacsi út
63–67.
9.1.81.

Soroksári út 152–156.
lásd: Gubacsi út 93.

9.1.82.

Timót utca 1.
lásd: Gubacsi út 93.

egykori Blaha Lujza téri
Népszínház kiszolgáló
34662
épülete és víztornya
1875.

„

(7) A Rendelet 4. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények pontja a következő 12.1.63.–12.1.65. pontokkal egészül ki:
„

12.1.65.

„

„

„

Eötvös út
12.1.64. = Fülemile út kereszteződés

egykori Pénzjegy
24939 nyomda épülete
1925.

egykori Cseréppipagyár
36620 épülete és kéménye
1873.

(6) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények pontja a következő 9.1.76.-9.1.82. pontokkal egészül ki:

Csíz utca 2–12.
12.1.63.
= Farkasvölgyi út 15.

„
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9240/7

Széchenyi hegyi
Tv-adótorony és kapcsolódó épületei
Székely László és Gergely István, 1958.

9132

Eötvös úti gépház
és víztorony
Zielinski Szilárd,
1913.

Farkasvölgyi út 15.
lásd: Csíz utca 2–12.

„

(8) A Rendelet 4. melléklet 13. XIII. kerület 1. Építmények pontja a következő 13.1.176.-13.1.177. pontokkal egészül ki:
„
13.1.176. Népsziget

25992/3

kapu építmény és
hajóépítőcsarnok

13.1.177. Váci út 19.

28208/2

egykori Első Magyar
Gazdasági Gépgyár
(EMAG) Váci út menti
épületei

„
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4. §

A 2. §-hoz

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

2019. június 19.

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése és 62.
§ (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe
utalja a helyi védetté nyilvánítás, a védettség megszüntetése, a védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek és támogatások szabályainak, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (3) bekezdése pedig a fővárosi helyi építészeti értékvédelem
alá vont építmények esetében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályainak településképi rendeletben történő megállapítását.
A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.
29.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet),
amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel
kapcsolatos szabályokat. A Rendelet 20. § (2) bekezdése
értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.
A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és
történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az
építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.
A Rendelet normaszövegében és a Jegyzékben szereplő korszerűtlen, téves adatok elsősorban sajtóhibákból és
a 2018 óta történt helyrajziszám-változásokból adódnak.
Az ismeretek bővülésével szerzett új adatokat is szükséges szerepeltetni a Rendeletben ahhoz, hogy az a továbbiakban is megfelelő információkat nyújthasson.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Tartalmazza a Rendelet normaszövegében azokat a
bekezdéseket, amelyekben módosítás vált szükségessé.
A felsőbb szintű jogszabályoknak való megfelelést
szolgáló rendelkezés.

Tartalmazza a Jegyzék azon pontjait, amelyekben módosítás vált szükségessé.
(1) A Rendelet 4. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények 2.1.87. pontjában szereplő lakóépület építési éve
helyesen „1939.” helyett „1935.”.
(2) A Rendelet 4. melléklet 3. III. kerület
a) 2. Épületegyüttesek 3.2.4. pontjában telekalakításból adódó helyrajziszám-változás (64520/1 helyett
64520/5) miatt módosítás vált szükségessé.
b) 2. Épületegyüttesek 3.2.5. pontjában telekalakításból adódó helyrajziszám-változás (64688 helyett
64588) miatt módosítás vált szükségessé.
(3) A Rendelet 4. melléklet 5. V. kerület
a) 1. Építmények 5.1.22. pontjában a közterület név
pontosítása (Báthori helyett Báthory) miatt módosítás vált szükségessé.
b) 1. Építmények 5.1.23. pontjában a közterület név
pontosítása (Báthori helyett Báthory) miatt módosítás vált szükségessé.
(4) A Rendelet 4. melléklet 7. VII. kerület
a) 1. Építmények 7.1.85. pontjában a tervező nevének pontosítása (Schoman helyett Schomann) miatt
módosítás vált szükségessé.
b) 1. Építmények 7.1.86. pontjában a tervező nevének pontosítása (Schoman helyett Schomann) miatt
módosítás vált szükségessé.
(5) A Rendelet 4. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.29. pontja „C” oszlopában egy újabb ipari épület („egykori igazgatósági villa Quittner Ervin, 1923.”
helyett „egykori Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár igazgatósági villa és hőközpont Quittner Ervin”) védelme érdekében módosítás vált szükségessé.
(6) A Rendelet 4. melléklet 10. X. kerület
a) 1. Építmények 10.1.32. pontjának „B” oszlopa új
helyrajzi számokkal bővül annak érdekében, hogy
az egykori Kőbányai Sörgyár 5. sz. telepének a
korábban történt telekmegosztással más helyrajzi számokra került területei is védelem alá kerüljenek. (41037/1 helyett 41037/1 41037/2 41037/3
41037/4 41037/5)
b) 1. Építmények 10.1.34. pontjában telekmegosztás következtében történt helyrajziszám-változás
(38416/1 helyett 38416/4) miatt módosítás vált
szükségessé.
(7) A Rendelet 4. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.9. pontjában a tervezők nevének pontosítása
(Román Ernő és Miklós helyett Román Ernő és Román
Miklós) miatt módosítás vált szükségessé.
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(8) A Rendelet 4. melléklet 13. XIII. kerület 1. Építmények 13.1.161. pontjában a tervezők nevének pontosítása (Vágó József és László helyett Vágó József és Vágó
László) miatt módosítás vált szükségessé.
(9) A Rendelet 4. melléklet 14. XIV. kerület 1. Építmények
a) 14.1.31. pontjában a tervezők nevének pontosítása (Löffler Béla és Sándor helyett Löffler Béla és
Löffler Sándor) miatt módosítás vált szükségessé.
b) 14.1.69. pontja „C” oszlopában egy újabb irodaépület („egykori telefongyár-irodaház Nyíri–Lauber”
helyett „egykori telefongyár-irodaház Nyíri István, Lauber László, Siemens-irodaház Lázár Antal,
Reilmholz Péter, 1999”) védelme érdekében módosítás vált szükségessé.
(10) A Rendelet 4. melléklet 21. XXI. kerület 1.
Építmények 21.1.14. pontjában telekalakításból adódó
helyrajziszám-változás (210146/70 helyett 210146/215)
miatt módosítás vált szükségessé.
(11) A Rendelet 4. melléklet 22. XXII. kerület
a) 1. Építmények 22.1.65. pontjában telekalakításból
adódó helyrajziszám-változás (233185/2 helyett
233185/9) miatt módosítás vált szükségessé.

1265

b) 2. Épületegyüttesek 22.2.2. pontjában telekalakításból adódó helyrajziszám-változás (223263 helyett 223249) miatt módosítás vált szükségessé.
A 3. §-hoz
Tartalmazza az (1)–(8) bekezdésekben azokat a pontokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel
azok kiemelkedő értékű, védelemre érdemes építmények. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos címét tartalmazza.
A (6) bekezdés 9.1.79. pont létrehozása a meglévő
9.1.29. pont alatt szereplő védelem kiterjesztése érdekében, másodlagos cím szerepeltetése miatt vált szükségessé.
A 4. §-hoz
Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
25/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése 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. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

hosszabbításuk időtartamát is) jelenleg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. év XLI. törvény tartalmazza.

1. §

Ahhoz, hogy a közszolgáltatási szerződések megkötésére lehetőség legyen az uniós jog által szabályozott maximális időtartam (jelenleg 10, illetve 15 év) szerint – figyelembe véve az ágazati törvényben foglalt feltételeket
is –, szükséges a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása mind a megrendelői jogokra vonatkozó
feladatellátási szerződés, mind a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §
a) (1) bekezdésében a „15 évre szól” szövegrész helyébe a „20 évre szól” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „8 éves” szövegrész helyébe a
„15 éves” szöveg
lép.
2. §
Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A feladatellátási szerződésben az ellátásért felelős a (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos
személyszállítási férőhely-kilométer teljesítményt rendeli meg és hatalmazza fel ezzel összhangban a Közlekedésszervezőt a közszolgáltatási szerződések szolgáltatókkal történő megkötésére az 1370/2007/EK rendeletben, a
Személyszállítási tv-ben és e rendeletben meghatározottak szerint. A (3) bekezdés a) pontja szerinti teljes hasznos személyszállítási férőhely-kilométer az 1370/2007/
EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpontja szerinti paraméternek minősül.”
3. §

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2)
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A javaslat a feladatellátási szerződés időbeli hatályának kiterjesztését tartalmazza 15 évről 20 évre, tekintettel arra, hogy a megrendelő megbízásának időtartama
meg kell, hogy haladja a közszolgáltató megbízásának
időtartamát.
A 2. §-hoz

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

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

A normaszövegből kikerül a közszolgáltatási szerződések időtartamára vonatkozó eddigi korlát, így lehetővé
válik a közszolgáltatási szerződések uniós jog által biztosított maximális időbeli hatályra történő megkötése, illetve az időtartam ugyancsak uniós jog és az ágazati törvény által szabályozottak szerinti meghosszabbítása.

Általános indokolás

A 3. §-hoz

A Közszolgáltatási Szerződések időtartama korlátozott, azok maximális időbeli hatályát (ideértve a meg-

s

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
26/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló
15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 16. §-ában, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet)
legutolsó módosítása 2018. május 14-én lépett hatályba.
A rendelet megalkotását követően történt változás szükségessé tette annak újabb módosítását.

1. §

Részletes indokolás

A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Az 1. §-hoz
A Rendelet mellékletének módosítása a Közszolgáltató által ellátandó feladatok tekintetében új urnás temetési helyek létesítése miatti új díjtétellel történő kiegészítését tartalmazza.
A 2. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 26/2019. (VI. 19.)Főv. Kgy. rendelethez
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet
(Díjjegyzék)
XIX. TAMÁS UTCAI TEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
címhez tartozó táblázat
„4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül): „ megnevezésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
4.1. II-es fülke oszlopos elemben
4.1.1. 2x2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1x2-es oszlopos elemben
4.2. I-es fülke oszlopos elemben
4.2.1. 2x1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5x1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6x1-es oszlopos elemben .
4.3.Kiemelt kategóriájú urnasír

B
Nettó megváltási ár

116 720 Ft
130 520 Ft
71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft
110 000 Ft

s

„
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
27/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. §
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

kormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét.

1. §

A Bihari utca 2., 38317/17 hrsz.-ú telken a Budapest
Közút Zrt. Közúti Szolgáltatási Igazgatóság telephelye
található, ahol jelenleg olyan gazdasági telepengedélyhez kötött tevékenység végzése folyik, melynek fenntartása intézményi építési övezetben nem lehetséges, ezért
a telephely folyamatos üzemeltetésének lehetőségét biztosítandó, átmeneti gazdasági területfelhasználás kijelölése szükséges.

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet
mellékletét képező térképi mellékleten jelölteknek megfelelően történik.

2. §

Részletes indokolás

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Ön-

Az 1. §-hoz
A Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli
körvasút – Balkán utca által határolt terület vonatkozásában a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 1:10000 méretarányú tervlapsorozat 65-412 szelvénye
tartalmának módosítására vonatkozik.
A 2. §-hoz
A Budapest X. kerület, Bihari utca – Üllői út – Déli
körvasút – Balkán utca által határolt terület vonatkozásában a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. (térképi) mellékletét képező 1:35000 méretarányú tervlap tartalmának módosítására vonatkozik.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 27/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-412 szelvénye helyébe a következő 65-412 szelvény lép:

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 27/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

s

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. §
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

A fővárosi településszerkezeti tervnek és a fővárosi
rendezési szabályzatnak mint a fővárosi településrendezési eszközöknek együttesen kell megfelelő szakmai és
jogi alapot biztosítaniuk a főváros közigazgatási területén fekvő telkek területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési szabályzatok kidolgozásához.

1. §

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek
megfelelően történik.

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.

Részletes indokolás

2. §

Az 1. §-hoz

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
(ORFI) telkének földhivatali nyilvántartása rendezetlen
állapotot rögzít, a keleti telekhatár átvágja a százéves főépület központi szárnyát, így annak egy kisebb része átnyúlik az Elvis Presley park 14478/1 hrsz.-ú, a TSZT-ben
Zkp jelű közkert, közpark területfelhasználási egységbe sorolt területébe. A korábbi tervek nem voltak tekintettel e hibára, a területfelhasználás lehatárolása is a jogi
telekhatár szerint történt. A kerületi építési szabályzat
ugyancsak ennek megfelelően, a magasabb rendű tervvel összhangban készült. A Budai belvárosi Duna-partok
megújítása akcióterv és megvalósíthatósági tanulmány
kiemeli az ORFI historikus épületének városképi értékét,
a területre készült nyertes tervpályázat az épület és a történeti park egységének erősítésére törekszik.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ). A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-án
fogadta el az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot Budapest településszerkezeti tervéről (TSZT 2015), valamint a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II.
16.) Főv. Kgy. rendeletet (FRSZ). A Fővárosi Közgyűlés
2017. 12. 06-án a 1651/2017. (XII. 6.) számú Főv. Kgy.
határozattal hagyta jóvá a felülvizsgált településszerkezeti tervet (TSZT 2017), és 48/2017. (XII. 20.) rendeletével módosította az FRSZ-t is.

Fentiek értelmében a park tervezett megújítását megalapozó kerületi építési szabályzatnak a Fővárosi rendezési szabályzattal való összhangjának biztosítása érdekében a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II.
16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező
1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-233 szelvényének tartalmát hibajavítani szükséges.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 28/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-233 szelvénye helyébe a következő 65-233 szelvény lép:

s

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
14/A. § (2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi
Önkormányzat megalkotta a Budapest Főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).
A Dél-budai Centrumkórház fejlesztését megalapozó kerületi építési szabályzat készül, amelynek javaslatai
nincsenek összhangban az FRSZ-szel.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a
helyi építési szabályzat eltér a fővárosi településrendezési eszközöktől, akkor azok módosításáról előzetesen gondoskodni kell.
Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek
megfelelően történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Dél-budai Centrumkórház fejlesztését megalapozó
kerületi építési szabályzatnak az FRSZ-szel való összhang biztosítása érdekében a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú
tervlapsorozat 65-324 szelvénye tartalmának módosítására vonatkozik.
A 2. §-hoz
A Dél-budai Centrumkórház megvalósításával összefüggésben az FRSZ 3. mellékletének módosítására vonatkozik.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 29/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-324 szelvénye helyébe a következő 65-324 szelvény lép:

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 29/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

s

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
30/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. §
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi
Önkormányzat megalkotta a Budapest Főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).
A tervezési terület jelenlegi területhasználata indokolttá teszi a hétvégi házas üdülőterületi kategóriából nagy kiterjedésű rekreációs és szabadidős terület
területfelhasználási kategóriába történő átsorolást, amely
módosítás − a beépítési paraméterek változásával − a Ferencvárosi Torna Club (FTC) Kajak-kenu szakosztálya
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását lehetővé teszi.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi építési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi településrendezési eszközök módosításáról előzetesen gondoskodni kell.
Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet
mellékletét képező térképi mellékleten jelölteknek megfelelően történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégi házas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-431 szelvénye tartalmának módosítására vonatkozik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 30/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-431 szelvénye helyébe a következő 65-431 szelvény lép:

s

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. §
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormányzat feladatává teszi.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban FRSZ).
Az ÓBÉSZ kidolgozása és a részletesebb vizsgálatok
során kisebb pontosítások igénye merült fel, ami a kialakult állapot, vagy a hatályos szabályozás fenntartása érdekében a TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítását igényli.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-

közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi építési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi településrendezési eszközök előzetes módosításáról gondoskodni kell.
Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek
megfelelően történik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az ÓBÉSZ hatálya nem terjed ki a kerület teljes közigazgatási területére. A kerület északi határában az Északi városkapu vonatkozásában szükséges TSZT-módosítás
lehetővé teszi a terület bevonását az ÓBÉSZ hatálya alá.
Az ÓBÉSZ kidolgozása és a részletesebb vizsgálatok során kisebb pontosítások igénye merült fel, ami a
kialakult állapot, vagy a hatályos szabályozás fenntartása érdekében a beépítési sűrűség értékeinek korrekcióját igényli.
Egy telek két területfelhasználásba sorolása akadályozza az adott telek egy építési övezetbe sorolását.
Csillaghegyen egy változás alatti területnél szükséges
a jelentős változással érintett terület feltüntetése.
Az Aquincumi romokat és a Nagyszombat utcai amfiteátrumot lekerítő kerítés mint kialakult határ a KÖu
területfelhasználás határának változtatását igényli.
A III. kerület egyes területeit érintő módosítások érdekében a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. 1. (térképi) mellékletét képező
1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65-213, 65-231 és
65-233 szelvényei tartalmának módosítására vonatkozik.
A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 31/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 65-213, 65-231
és 65-233 szelvények helyébe a következő 65-213, 65-231 és 65-233 szelvények lépnek:

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
32/2019. (VI. 19.) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap 1. napján lép
hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó intézményekben, valamint a családok
átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.
A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek
a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 3. számú melléklete bővül a családok átmeneti otthonához tartozó külső férőhelyek szolgáltatási önköltségével és ezen férőhelyeken alkalmazandó térítési díjak adataival.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 32/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet
(VI.
19.) rendelet
Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013.
(IV.a 32/2019.
18.) Főv.
Kgy.
3. melléklete
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege

Szolgáltatási
önköltség
(Ft/fő/hónap)

Intézmény neve, címe

A

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

napi összege
(Ft/nap)

B

C

D

116 667
204 167

14 400
14 400

480
480

52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS
INTÉZMÉNYEI
1. CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI
1.1.

Bp. XIV. Rákosszegpark 4. I.-II.

1.2.

Bp. XIV. Rákosszegpark 4. III.

2. CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI KÜLSŐ FÉRŐHELYEK
2.1

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. fszt. 1.

2.2

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. I.em./11.

2.3

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. II.em./21.

2.4

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. III.em./34.

2.5

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. IV.em./41.

2.6

Bp. XIV., Rákosszegpark 6. IV.em./44.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2019. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés b) pontjában, 36.§ (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1) bekezdésében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. §
(1) A Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő 9/b. ponttal
egészül ki:
(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja: )
„9/b. „Felsőrákosi-tó természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Rákos-patak mentén
található vizes élőhely rendkívül értékes állatvilágának,
többek között a fokozottan védett lápi pócnak (Umbra
krameri) a védelme, valamint a terület jelentős tájképi
értékének megőrzése. E rendelet 9/b. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.”
(2) A Rendelet 7. §-a a következő 20/a. ponttal egészül ki:
(Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja: )
„20/a. „Szilas-tó természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Szilas-patak mentén
fennmaradt értékes vizes élőhely és erdő rendkívül gazdag élővilágának, többek között az itt élő védett fajok és a
ritkaságnak számító, nagy genetikai tisztaságú széles kárászállomány védelme, valamint a terület jelentős tájképi
értékének megőrzése. E rendelet 20/a. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.”

2. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 9/b. melléklettel
egészül ki.
3. §
A Rendelet a 2. melléklet szerinti 20/a. melléklettel
egészül ki.
4. §
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 megalkotta a Budapesti helyi
jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), melynek módosítása két új terület védetté nyilvánítása érdekében szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a lápi póc élőhelyéül szolgáló tó területének védetté
nyilvánítását kezdeményezte, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag indokoltnak talált, ezért lefolytatta a védetté nyilvánítási eljárást. A természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Fővárosi Közgyűlés rendeletben nyilvánít védetté.
Dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért
felelős helyettes államtitkár a Budapest XV. kerületben
található Szilas-tó és a mellette található erdő területének
védetté nyilvánítását kezdeményezte, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag indokoltnak talált, ezért
lefolytatta a védetté nyilvánítási eljárást. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés
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b) pontja értelmében a Fővárosi Közgyűlés rendeletben
nyilvánít védetté.
A 2. §-hoz
A Felsőrákosi-tó természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve tartalmazza a terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a földrészletek helyrajzi számait, a
természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat, tilalmakat és az egyéb kötelezettségeket.

1285
A 3. §-hoz

A Szilas-tó természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve tartalmazza a terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a földrészletek helyrajzi számait, a természetvédelmi
kezelési módokat, korlátozásokat, tilalmakat és az egyéb
kötelezettségeket.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 33/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
9/b. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Felsőrákosi-tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve
1. Budapest X. kerület, szántóföldek és délnyugatról a Rákos-patak által határolt, 15 882 m2 kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok:
a 42741/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1670 m2 nagyságú területrész: az E659447-N238978,
E659488-N239052, E659502-N239037 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső rész;
a 42741/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1300 m2 nagyságú területrész: az E659502-N239037,
E659514-N239027 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 42742/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 704 m2 nagyságú területrész: az E659542-N239077,
E659546-N239074 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész;
a 42742/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 12208 m2 nagyságú területrész: az E659590-N239044,
E659597-N238994 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délnyugatra eső rész.
3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a) A területen található vizes élőhely, valamint a hozzá kapcsolódó őshonos állat- és növényvilág megőrzése, aktív kezeléssel történő fenntartása.
b) A terület természeti értékeit veszélyeztető jelenségek feltárása, illetve a kedvezőtlen folyamatok mérséklése,
megszüntetése.
c) A terület vízháztartási problémáinak felmérése, megoldása.
d) A tájidegen növény és állatfajok visszaszorítása a tervezési területen.
e) A területen található védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: búvárpók (Argyronetra aquatica), szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus), nádi állaspók (Tetragnatha striata), mocsári szitakötő (Libellula fulva), délvidéki
poszméh (Bombus argillaceus), kardoslepke (Iphiclides podalirius), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), C-betűs lepke (Nymphalis c-album), kis színjátszólepke (Apatura ilia), nappali pávaszem (Nymphalis io), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), lápi póc (Umbra krameri), réti csík
(Misgurnus fossilis), erdei béka (Rana dalmatina), kis tavibéka (Rana lessonae), nagy tavibéka (Pelophylax
ridibundus), zöld levelibéka (Hyla arborae), kecskebéka komplex (Pelophylax kl. esculentus), barna varangy
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(Bufo bufo), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai tarajosgőte (Triturus
dobrogicus), mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix natrix), zöld gyík (Lacerta viridis), fali gyík
(Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis), egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus),
kabasólyom (Falco subbuteo), gyurgyalag (Merops apiaster), szürke gém (Ardea cinerea), guvat (Rallus
aquaticus), vízityúk (Gallinula chloropus), zöld küllő (Picus viridis), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis
fakopáncs (Dendrocopos minor), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), ökörszem (Troglodytes troglodytes),
fülemüle (Luscinia megarhynchos), nádirigó (Acrochepalus arundinaceus), vörösbegy (Erithacus rubecula),
csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), kékcinege (Cyanistes caeruleus), őszapó
(Aegithalos caudatus), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus), mezei veréb (Passer montanus), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), keleti sün (Erinaceus roumanicus),
közönséges vakond (Talpa europea).
f) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a felsorolt
élőlények egyedeit.
g) A természetes folyamatok fenntartása.
h) Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
i) A terület háborítatlanságának megőrzése, fokozása.
j) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: fűzligetek (Leucojo aestivi – Salicetum albae), nádas társulások (Phragmition australis) és
nyílt vízfelületek.
k) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
4.2. Természetvédelmi stratégiák
a) A természetközeli élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, lehetőség szerint állománynagyságuk
növelése.
b) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
d) A védett területen az illegális hulladékhalmok felszámolása, új hulladéklerakások megakadályozása.
e) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység szabályozása.
f) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
g) A terület északi, nyugati és keleti határán fel kell mérni és meg kell akadályozni a szántóföldi művelés védett terület kárára történő túlterjeszkedését.
4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
a) A tervezési területen található élőhelyek kezelését biztosítani kell. A területen található tájidegen és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése szükséges.
b) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy speciális
csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
c) A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi, vagy
gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.
d) A tervezési területen tilos a horgászat, valamint vízi élőlények gyűjtése.
e) Az őshonos fákat meg kell őrizni.
f) Tilos permetszer védett területre való juttatása, kivéve a b) pontban meghatározott esetben.
g) Kémiai szúnyoggyérítés semmilyen formában nem végezhető a területen.
4.3.1.2. Fajok védelme
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és növelése élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b) A tervezési területen a nem őshonos halfajok megtelepedését szükséges időközönként fel kell tárni. Amennyiben nem őshonos halfaj telepedett meg a területen, azt lehetőség szerint el kell távolítani.
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4.3.1.3. Látogatás
a) A terület csak a kijelölt ösvényen látogatható.
b) A befagyott tó jegén tartózkodni tilos, kivéve a természetvédelmi célból történő nádaratással összefüggő tevékenységek végzését.
c) A vízfelületen vízi járművel csak természetvédelmi célból lehet közlekedni.
d) Hulladék lerakása tilos!
e) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
f) A tóban fürödni tilos!
g) Kutyák fürdetése tilos!
4.3.1.4. Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák
kihelyezésével fejleszteni kell.
4.3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén kizárólag természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
4.3.1.6. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület, építmény, kerítések és kapuk létesítése tilos, kivéve a természetvédelmi célból kihelyezendő kerítés létesítését.
c) A tervezési területen vadgazdálkodási létesítmény nem létesíthető.
d) A tervezési területen új infrastruktúra-hálózat nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést. A természetvédelmi szempontok érvényesülése érdekében minden esetben, már a tervezési szakasztól kezdve egyeztetéseket kell folytatni a terület
természetvédelmi kezelőjével.
e) A meglévő infrastruktúra-hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
f) A területen új építésű közmű nem építhető.
g) A vizes élőhely természeti értékeinek megőrzése érdekében nem engedélyezhető olyan beavatkozás, amely természetvédelmi szempontból károsan befolyásolja a terület vízháztartását.
h) A nyílt vízfelszín megtartása miatt a mederben felszaporodó nád részleges kaszálása vegetációs és fészkelési
időn kívül szükséges. A levágott növényi anyagot a meder területéből ki kell hordani.
4.3.1.7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.2.1. A vizes élőhely kezelése
a) A tervezési területen a rét művelési ágú területek a természetben nyílt vízfelületet, partmenti vizes élőhelyeket
foglalnak magukban.
b) A nyílt vízfelület fenntartását a nádasok szükség szerinti kaszálásával kell biztosítani.
c) A tóban lévő hulladékot megfelelő technológia alkalmazásával el kell távolítani.
d) A tóban előforduló tájidegen állatfajok állományát vissza kell szorítani.
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2. melléklet a 33/2019. (VI. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
20/a. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
Szilas-tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve
1. Budapest XV. kerület, M3-as autópálya – Szilas-patak és északkeleti irányból szántóföldek által határolt, 230 598 m2
kiterjedésű terület.
2. Érintett helyrajzi számok:
a 091040 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből E656732-N246262, E656742-N246271 EOV koordináták által meghatározott vonaltól délkeletre eső 8158 m2-es terület;
a 091185 helyrajzi számú területből 5052 m2-es terület, kivéve az E657439-N245505, E657445-N245512,
E657489-N245486, E657483-N245479 EOV koordináták által határolt terület;
a 098115/2 helyrajzi számú területből 196 220 m2-es terület, kivéve az E657445-N245512, E657523-N245602,
E657558-N245566, E657489-N245486 EOV koordináták által határolt terület;
a 098115/3-16 helyrajzi számú ingatlanok b alrészletei;
a 098119 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből az E657683-N245295, E657675-N245289 EOV koordináták által meghatározott vonaltól északnyugatra eső, 725 m2-es terület.
3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv
4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a) A területen található vizes élőhely, őshonos puhafás láperdő-vegetáció, ligeterdő és a hozzájuk kapcsolódó őshonos állatvilág megőrzése, aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) A terület természeti értékeit veszélyeztető jelenségek feltárása, illetve a kedvezőtlen folyamatok mérséklése,
megszüntetése.
c) A terület vízgazdálkodási problémáinak felmérése, megoldása.
d) A tájidegen növény, és állatfajok visszaszorítása a tervezési területen.
e) A területen található védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), fehér
madársisak (Cephalanthera damasonium), búvárpók (Argyronetra aquatica), szegélyes vidrapók (Dolomedes
fimbriatus), nádi állaspók (Tetragnatha striata), mocsári szitakötő (Libellula fulva), farkasalmalepke (Zerynthia
polyxena), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), C-betűs lepke (Nymphalis c-album), kis színjátszó lepke
(Apatura ilia), nappali pávaszem (Nymphalis io), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kis szarvasbogár (Dorcus
parallelipipedus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), fenékjáró küllő (Gobio gobio), réti csík (Misgurnus
fossilis), erdei béka (Rana dalmatina), kis tavibéka (Rana lessonae), zöld levelibéka (Hyla arborae), kecskebéka (Rana esculenta), barna varangy (Bufo bufo), mocsári teknős (Emys orbicularis), vízisikló (Natrix
natrix), zöld gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis), egerészölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco
tinnunculus), kabasólyom (falco subbuteo), vízityúk (Gallinula chloropus), zöld küllő (Picus viridis), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), közép fakopáncs (Dendrocopos medius),
ökörszem (Troglodytes troglodytes), fülemüle (Luscinia megarhynchos), nádirigó (Acrochepalus arundinaceus),
vörösbegy (Erithacus rubecula), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), kékcinege (Cyanistes caeruleus), őszapó (Aegithalos caudatus), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), tövisszúró
gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus), mezei veréb (Passer montanus), nádi sármány (Emberiza
schoeniclus), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), európai
mókus (Sciurus vulgaris), keleti sün (Erinaceus roumanicus), közönséges vakond (Talpa europea), vidra (Lutra
lutra).
f) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a felsorolt
élőlények egyedeit.
g) A természetes folyamatok fenntartása.
h) Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
i) A terület háborítatlanságának megőrzése, fokozása.
j) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: bokorfüzesek (Salicion triandrae), fehérnyárligetek (Senecioni sarracenici – Populetum
albae), feketenyár-ligetek (Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek (Leucojo aestivi – Salicetum albae),
nádas társulások (Phragmition australis) és nyílt vízfelületek.
k) Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
4.2. Természetvédelmi stratégiák
a) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területarányának
fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, lehetőség szerint állománynagyságuk növelése.
b) Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
d) A védett területen az illegális hulladékhalmok felszámolása, új hulladéklerakások megakadályozása.
e) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása.
f) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhelyük
megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájidegen és
özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.
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b) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy speciális
csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
c) A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, vagy
gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.
d) A területen a vízivad vadászata egész évben tilos.
e) A tervezési területen tilos a horgászat, vízi élőlények gyűjtése, élőlények behelyezése, szabadon engedése.
f) Tilos permetszer védett területre való juttatása, kivéve a b) pontban meghatározott esetben.
g) Kémiai szúnyoggyérítés semmilyen formában nem végezhető a területen.
4.3.1.2. Fajok védelme
Az itt megtalálható őshonos széles kárász (Carassius carassius) genetikai állományának nagyfokú tisztaságának megőrzése érdekében a tóból az ezüstkárász- (Carassius gibelio) és az aranyhalállományt teljes egészében el kell távolítani.
4.3.1.3. Látogatás
a) A tervezési területen található tó, vizes élőhely és nádas nem látogatható.
b) A befagyott tó jegén korcsolyázni és tartózkodni tilos!
c) A tervezési területen tilos a fészkelő madarak bármilyen formában történő zavarása.
d) A tervezései terület csak gyalogosan látogatható, kivéve a Szilas-patak folyásirány szerinti jobb partján lévő sávot, ahol lóval történő közlekedés megengedett.
e) A vízben fürödni tilos, vízi járművel csak természetvédelmi célból lehet közlekedni.
f) Szemetet elhelyezni tilos!
g) Kutyák fürdetése tilos!
h) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatási korlátozást rendelhet el.
4.3.1.4. Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
4.3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
4.3.1.6. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A területen épület, építmény, kerítések és kapuk létesítése tilos, kivéve a gépjárművel történő illegális közlekedést korlátozó sorompók elhelyezését.
c) A tervezési területen vadgazdálkodási létesítmény magasles kivételével nem létesíthető. Magasles csak az erdő
művelési ágú területen helyezhető el.
d) A tervezési területen új infrastruktúra-hálózat nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és a természetvédelmi érdekek figyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést. A természetvédelmi szempontok érvényesülése érdekében minden esetben, már a tervezési szakasztól kezdve egyeztetéseket kell folytatni a terület
természetvédelmi kezelőjével.
e) A meglévő infrastruktúra-hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
f) A területen új építésű közmű nem építhető, közvilágítás nem létesíthető.
g) A terület vízellátása érdekében nem engedélyezhető olyan beavatkozás, amely csökkenti a terület vízkészletét.
h) A Szilas-patak folyásirány szerinti jobb partján a gépjárművel történő illegális közlekedést sorompók telepítésével szükséges korlátozni.
i) A nyílt vízfelszín megtartása miatt a mederben felszaporodó nád kaszálása vegetációs és fészkelési időn kívül
szükséges. A levágott növényi anyagot a meder területéből ki kell hordani.
j) A területen életvitelszerűen tartózkodni tilos!
4.3.1.7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
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4.3.2.1. Rétek kezelése
a) A tervezési területen a rét művelési ágú területek a természetben nyílt vízfelület, vizes, mocsaras és nádas élőhelyeket foglalnak magukban.
b) A nyílt vízfelület fenntartását a nádasok szükség szerinti aratásával, valamint az elhalt nád vízből történő kihordásával kell biztosítani.
c) A tóban lévő hulladékot megfelelő technológia alkalmazásával el kell távolítani.
d) A tóban előforduló valamennyi tájidegen hal-, kétéltű- és hüllőfajt el kell távolítani, továbbá ellenőrizni kell,
hogy újbóli megtelepedésük nem történt-e meg.
4.3.2.2. Erdők kezelése
a) A területen jelzett 25/A és 25/B erdőrészlet esetében a teljes tarvágás nem megengedett, az egybefüggő vágásterület nem haladhatja meg a 3 ha-t.
b) A területen kitermelés, választékolás és faanyagmozgatás csak az április 1-től augusztus 15-ig tartó időszakon
kívül történhet.
c) A tervezési területen az erdő felújítása lehetőség szerint gyökérsarjaztatással, vagy pedig ahol a sikeres erdőfelújítás érdekében feltétlenül szükséges, ott őshonos csemeteültetéssel valósítható meg. Az erdőterületen teljes
talajelőkészítés kerülendő, az erdészeti üzemterv erdősítési módját TFSMK (természetes sarjeredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel) előírásra kell módosítani.
d) A tervezési területen kizárólag őshonos fajokkal történhet az erdő felújítása. Az erdőterület nyugati, vizes élőhellyel határos 20 méteres sávjában az erdőfelújítás kizárólag őshonos fűz, nyár, éger, tölgy és kőris fajokkal
történhet meg.
e) Ragadozó madár foglalt fészkeinek környékén minimum 50 m-es sugarú körben védősávot kell kijelölni, ahol
minden fakitermelési tevékenység tilos költési időben, magát a fészkelő fát és a körülötte elhelyezkedő legalább
15–20 m sugarú körben az állományt meg kell hagyni kitermeléskor is.
f) A védett növényfajok állományának védelme érdekében hagyásfacsoportot kell kijelölni, amelyet nem érinthetnek az erdőgazdálkodási munkálatok.
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II. rész
Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2019. március 27-i ülésének jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
147/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „2021-es Vadászati Kiállítás költségének csökkentése” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
148/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat felterjesztés előkészítésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
149/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat népszavazás kiírására a
római-parti szakasz árvízvédelmére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
150/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Budapest XVIII. kerület, Csérytelep kármentesítése” című előterjesztés napirendre
vételére vonatkozó javaslatot.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
151/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság
2018. évi beszámolójának elfogadására
2. Javaslat személyi döntések meghozatalára
3. Javaslat a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum működésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
4. Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési
elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
5. Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekt
finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések technikai módosítására vonatkozó döntések meghozatalára

6. Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és
Kulturális Központ értékesítésére a Magyar Állam részére
7. Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására, valamint megvalósítási megállapodások módosítására
8. Javaslat a Budapest XXIII., 195271/159 hrsz.-ú
ingatlan közfeladat-ellátáshoz igazodó, közös
tulajdoni helyzetének telekalakítással vegyes
átruházással történő megszüntetésére
9. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert területének bővítéséhez a MÁV Zrt. feladatellátásához nem szükséges, kiszabályozott területek
ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelem
előterjesztésére
10. Javaslat a KSZT szerinti telekalakítással kialakuló Budapest XII. ker. 9814/9 hrsz.-ú közterületi ingatlan közfeladat-ellátás céljára történő
átadására Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat részére
11. Javaslat az M1–M7 csomópont telekalakítási
ütemébe illeszkedő, a végleges forgalomba helyezési engedély megszerzéséhez szükséges, a
Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló Bp. XI. 2802; 2803; 2810/20 és
2810/21 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási szerződés elfogadására
12. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány támogatására
13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság részére új telephely biztosítására
14. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra
15. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V.
30.) számú határozatával zárolt 4,5 Mrd Ft
BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására
16. Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására
17. Javaslat „XVII. kerület, Cinkotai út és Keresztúri út összekötése” feladat megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között megkötendő éves közszolgáltatási szerződések elfogadására
19. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
2019. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződésének megkötésére
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20. Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződésének
megkötésére
21. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról
és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás
2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére
22. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2019.
évi költségvetésben szereplő egyes beruházási
és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosításainak
jóváhagyására
23. Javaslat a BFVT Kft. 2019. évi üzleti tervének
elfogadására, valamint a közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
24. Javaslat a fővárosi KEHOP projektlistával kapcsolatos döntés meghozatalára
25. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti
terve (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) XXIII. kerület, Soroksár egyes területeire vonatkozó eseti módosításának elfogadására
26. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló rendelet megalkotására
27. Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára
28. Javaslat a Budapest II. Széll Kálmán téren meglévő kamerarendszerrel kapcsolatos döntések
meghozatalára
29. Javaslat a „Városok az emberekért” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
30. Javaslat 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 módosítására
31. Javaslat 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.) önkormányzati rendelet módosítására
32. Javaslat szociálpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok bérfejlesztésére
33. Javaslat éves szerződések (közszolgáltatási
szerződések, finanszírozási megállapodások,
együttműködési megállapodás) megkötésére és
támogatások biztosítására a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó szervezetekkel
34. Javaslat megállapodások megkötésére a szociálpolitikai és a köznevelési ágazatba tartozó
szervezetekkel (Budapest Esély Nonprofit Kft.,
Motiváció Alapítvány, Bethlen Gábor Alapítvány, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
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Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület és a Menhely Alapítvány)
35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata támogatásából megvalósuló „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése”
feladat többletforrásának biztosítására
36. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
alapító okiratának módosítására
37. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására
38. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabálymódosításának kezdeményezésére
39. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladatkörét érintő döntések meghozatalára
40. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek
elnevezésére és meglévő közterületnév egy részének átnevezésére
41. Javaslat a felülvizsgált Budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia elfogadására
42. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésében a 2019. évi kompenzáció és díjtétel
átvezetésére
43. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének és
2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
44. Javaslat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 jelű,
„Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform
létrehozása Budapesten” című projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására
45. Javaslat közlekedési és klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témájú pályázatok benyújtására a Horizont 2020 programba
46. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évi
alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására
47. Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési
Program keretében való fejlesztéséhez szükséges megállapodások megkötésére
48. Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2019.
évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre
49. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására a 2020.
évi labdarúgó-Európa-bajnokság önkéntes
programjához kapcsolódóan
50. Javaslat a 2021. évi kosárlabda-Európabajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére
51. Javaslat előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadására a Szent István Sportegyesület által kialakítandó sportcsarnokra vonatkozóan
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52. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
53. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések meghozatalára
54. Javaslat közterület-használati önkormányzati
hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára
55. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
56. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról
57. Döntés díszpolgári cím adományozásáról
A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőrfőkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
152/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához vonja
az SZMSZ 7. melléklet 15.8. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2018. évi tevékenységéről készített beszámolót.
A napirend 2. pontja: Javaslat személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
153/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként a Társaság
soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros
Önkormányzata mint részvényes képviseletében
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– Haranghy Csaba (anyja neve: ……………, születési hely, idő: …………, ………….), a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél fennálló vezérigazgatói
munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti 2019. június 30. napjával. Tudomásul
veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgató-
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sága a 26/2019. sz. határozatával a munkavégzés alól 2019. március 30. naptól mentesítette.
– Megbízza Keszler Ferencet, hogy a Társaság
soron következő közgyűlését követő naptól,
de legkorábban 2019. március 30. naptól az új
vezérigazgató megválasztásáig, de legkésőbb
2020. június 30-ig a jelenlegi gazdasági-vezérigazgató helyettesi munkaköre mellett lássa el a
vezérigazgatói feladatokat.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:103. §
(1) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság
rendkívüli közgyűlésének összehívásáról és
a személyi változásokra vonatkozó napirendi
pont napirendre vételéről.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében kötött
mandátummal eljárva vegyen részt, és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
154/2019. (III. 27.) 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) pontjában foglaltak alapján
a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Tudomásul veszi Kocsy Bélának, a Budapest
Film Zrt. igazgatósági tagjának lemondását
2019. március 1. napjával.
– Megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának
dr. Máttyus Ádámot (anyja neve: ……………,
születési hely, idő: …………, ………….) 2019.
március 28. napjától a többi igazgatósági tag
megbízatásával összhangban 2019. október 31.
napjáig, díjazását a korábbi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/
hó, azaz százötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő be-
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jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének
közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
155/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro
Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tagjaként
a Társaság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzat,
mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntés meghozatalát:
– A Társaság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalának napját követő nappal meghosszabbítja dr. Szabó Zsuzsanna (anyja neve:
……………, születési hely, idő: …………,
………….) felügyelőbizottsági tagi mandátumát 2021. május 26. napjáig, változatlanul bruttó 50 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása
mellett, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében kötött mandátummal
eljárva vegyen részt, és „igen” szavazatával támogassa a fenti döntést. Felkéri a főpolgármestert a
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatalának napja
Felelős: Tarlós István
156/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő
közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata
mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest
Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa a következő döntés
meghozatalát:
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– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági
tagjának, egyben elnökének Németh Lászlót
(anyja neve: ……………, születési hely, idő:
…………, ………….) a Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását
a korábbi felügyelőbizottsági elnök díjazásával
azonos mértékben bruttó 350 000 Ft/hó, azaz
háromszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint
részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és
kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
157/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében
eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság soron
következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával
támogassa a következő döntés meghozatalát:
– az AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Fodor utca 139.,
könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000874, cégjegyzékszáma: 01-09-064019)
BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2019. június 1-től 2022. május
31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért
felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló (anyja neve: ………….., lakcíme:
……………., könyvvizsgálói kamarai tagsági
száma: 004623) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 2 747 000
Ft + áfa/év összegben.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének
napja
Felelős: Tarlós István
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158/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő
közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata
mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró
BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:
– a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026
Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186) Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
könyvvizsgálójának történő megválasztását
2019. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő
időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy
Egri István Iván (anyja neve: ….………., lakcíme: …………., könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 003152) könyvvizsgáló bevonásával,
továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 1 350 000 Ft + áfa/év összegben.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
159/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján az Új Színház
Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Visszahívja Miseje Balázst az Új Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságából 2019.
március 27. napjával.
– Egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Lados Jánost (anyja neve:
……………, születési hely, idő: …………,
………….) 2019. március 28. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a
korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó, azaz nyolcvanezer forint/hó
összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető
tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi vál-
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tozás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
160/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56.
§-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt.
képviselője kötött mandátummal eljárva „igen”
szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:
– Visszahívja Bereczki Miklóst a felügyelőbizottságban betöltött tisztségéből a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésének
napjával.
– A Társaság soron következő közgyűlésének
napját követő nappal megválasztja felügyelőbizottsági tagjának Huszár Pétert (anyja neve:
……………, születési hely, idő: …………,
………….) a többi felügyelőbizottsági tag
megbízatásával összhangban 2019. október 31.
napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó, azaz százötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 3. pontja: Javaslat a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésével kapcsolatos
egyes döntések meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
161/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előterjesztésben ismertetett működési rendjével, főbb feladataival és az állandó tagként a fórum munkájában részt vevők körével. Felkéri a
főpolgármestert, hogy a Budapesti Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum tevékenységéről félévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
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A napirend 4. pontja: Javaslat a fővárosi integrált
viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és
bevezetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
162/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus
rendszer kormányzati rendszerrel integráltan történő kialakítása és bevezetése érdekében egyetért a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény szerinti NEJP Központi Rendszerhez történő csatlakozással, valamint jóváhagyja és
megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Belügyminisztérium közötti együttműködési megállapodást
és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírá
sára.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 5. pontja: Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó
biztosítéki szerződések technikai módosítására vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
163/2019. (III. 27.) 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, mint a BKK Zrt. legfőbb szerve (alapítója és
egyedüli részvényese) a BKK Zrt. alapító okiratának 9.3.21. pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a BKK Zrt. és
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti
bankszámlakövetelést terhelő zálogszerződés megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen
alapítói döntésről értesítse a BKK Zrt. vezérigazgatóját, és felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
döntéshozatalra jogosult szerve általi, azonos tartalommal történő jóváhagyását követően gondoskodjon a zálogszerződés aláírásáról.
Határidő: 2019. április 7.
Felelős: Tarlós István
A napirend 6. pontja: Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítésére a Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

2019. június 19.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

164/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. 2019. február 29. napján kelt indikatív ajánlatát
elfogadva, a Budapest IX. kerület, 37061/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Fővám tér
11–12. (Közraktár utca 1. sz.) „felülvizsgálat alatt”
szám alatt található, 12 975 m² alapterületű, „kivett
kereskedelmi központ és kulturális központ” megnevezésű ingatlant – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
108/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével – értékesíti a Magyar Állam
mint vevő képviseletében eljáró MNV Zrt. részére
11 223 970 000 Ft + (fordított) áfa vételár összegért.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú
mellékleteként csatolt adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
az adásvételi szerződésnek és a vételár beérkezését
követően kiadandó tulajdonjog-bejegyzési engedélynek a – BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés és a BFVK Zrt. részére adott igazolás
és általános meghatalmazás alapján – meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi
aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
165/2019. (III. 27.) 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, a BFVK Zrt. alapítójaként és egyedüli részvényesként a BFVK Zrt. Alapszabályának 9.2. p.)
pontjában foglaltak alapján előzetesen engedélyezi
a BFVK Zrt. tulajdonát képező és a Bálna üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközök – ingatlan értékesítésével egyidejű – átruházását a Magyar Állam részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen
alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel értesítse a Társaság vezető
tisztségviselőjét.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
166/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és
Piac Igazgatósága alapító okiratát az előterjesztés
5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri
a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az

2019. június 19.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

egységes szerkezetű alapító okiratnak az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
167/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Történeti Múzeummal a Bálna 1.201 számú bérleményére kötött
ingyenes használati megállapodás módosítását az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
168/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztivál- és
Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Bálna 0.3083 számú bérleményére kötött ingyenes használati megállapodás módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 7. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi
éves közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, valamint megvalósítási megállapodások módosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
169/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BFVK Zrt.-nél 2019. január 1.
napjától bérfejlesztést hajt végre a 2018. évi személyi jellegű ráfordítások összegének 5%-os mértékével megegyező összegben.
170/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A személyi jellegű ráfordítások emelése érdekében
csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím (azon
belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) előirányzatát 67 072 E Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
„825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím működési kiadások (dologi kiadások, azon belül egyéb dologi kiadások) előirányzatot.
171/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
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172/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszolgáltatási szerződését, és felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
173/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdése, valamint az 54. § (3)
bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §
(2) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 14. § (6) bekezdése, és 17. §-a alapján az illetékes Költségvetési
Bizottságra és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra, valamint a főpolgármesterre átruházott hatáskört, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.-vel a „Budapest
Főváros Önkormányzata tulajdonában álló lakóépületek és nyugdíjasházak hasznosításához szükséges felújítási és beruházási feladatok elvégzéséről” szóló megvalósítási megállapodás 1. számú
módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a megállapodásmódosítás aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
174/2019. (III. 27.) 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 és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 12. § (2) bekezdése, 14. § (6) bekezdése, és
17. §-a alapján az illetékes Költségvetési Bizottságra, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, ezzel
egyidejűleg jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt.-vel
a „Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában
álló nem lakáscélú ingatlanok hasznosításához szükséges felújítási feladatok elvégzéséről” szóló megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodásmódosítás aláírásáról.

1300

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest XXIII.,
195271/159 hrsz.-ú ingatlan közfeladat-ellátáshoz igazodó, közös tulajdoni helyzetének telekalakítással vegyes
átruházással történő megszüntetésére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
175/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonát képező 195271/159 helyrajzi
számú, 6 414 m² területű, kivett építési terület megnevezésű ingatlan osztatlan közös tulajdonának
közfeladat-ellátáshoz igazodó megosztással történő
megszüntetésével az ehhez szükséges 1 992 m²-es
terület Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata részére (bruttó) 14 796 000 Ft vételáron történő értékesítésével, melynek érdekében
a jogerős telekalakítási engedélyben foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jóváhagyja és
megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződést.
Felkéri a főpolgármestert a közös tulajdont megszüntető szerződés és a mellékletét képező T-88954
trsz. változási vázrajz aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és
Növénykert területének bővítéséhez a MÁV Zrt. feladatellátásához nem szükséges, kiszabályozott területek ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kérelem előterjesztésére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
176/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy
ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.hez
– a Budapest XIV. kerület belterület 29737/1
hrsz. alatt nyilvántartott kivett közforgalmú
vasút megnevezésű, 673 m² területű, a Budapest XIV. kerület belterület 29834/18 hrsz. alatt
nyilvántartott kivett egyéb épület és üzem megnevezésű, 350 m² területű, valamint a Budapest
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XIV. kerület belterület 29834/20 hrsz. alatt nyilvántartott kivett beépítetlen terület megnevezésű, 900 m² területű, természetben a Fővárosi
Állat- és Növénykert északi részén a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. feladatellátását szolgáló
területekből kiszabályozott, védettség alatt nem
álló ingatlanokra;
– a Fővárosi Állat- és Növénykert gazdasági kiszolgáló tevékenységéhez szükséges területfel
használás céljára;
– az országos szerepkörrel összefüggő kulturális
szolgáltatás, közművelődési tevékenység mint
segítendő önkormányzati feladat megvalósítása
érdekében, melyet ezen esetben az általa alapított Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetési szerve útján valósít meg;
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;
– a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.
Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére, az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó eljárás során a szükséges intézkedések, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
177/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1740/2015. (XII. 2.) Főv.
Kgy. határozatot és az 1800/2016. (XII. 7.) Főv.
Kgy. határozatot, ezzel egyidejűleg pedig az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő
a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez
– a Budapest XIV. kerület 29743 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XIV. kerület,
Varannó utca 2–4. sz. alatt található, kivett kutatóintézet megnevezésű, 2 226 m² területű, kizárólagos állami tulajdonú, védettség alatt nem
álló ingatlanra;
– állatkerti területek kiszolgáló- és technikai háttere felhasználási céllal;
– az országos szerepkörrel összefüggő kulturális
szolgáltatás, közművelődési tevékenység mint
segítendő önkormányzati feladat megvalósítása
érdekében, melyet ezen esetben az általa alapított Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetési szerve útján valósít meg;
– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;
– a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.
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Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére, az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó eljárás során a szükséges intézkedések, nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 10. pontja: Javaslat a KSZT szerinti telekalakítással kialakuló Budapest XII. ker. 9814/9 hrsz.-ú
közterületi ingatlan közfeladat-ellátás céljára történő átadására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
178/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ingyenesen Budapest
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
tulajdonába adja a Budapest XII. kerület, belterület 9814/3 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 2 ha 180 m² területű ingatlanból
folyamatban lévő ingatlanmegosztás során kialakuló Budapest XII. kerület belterület 9814/9 helyrajzi számú, 640 m² területű, kivett közterület megnevezésű, forgalomképtelen ingatlant, az Mötv. 23. §
(5) bekezdésének 1. pontja szerint helyi közutak,
közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint 3. pontjában nevesített parkolásüzemeltetés közfeladatok ellátása körében helyi jelentőségű, helyi igényeket kielégítő, 16 férőhelyes
díjköteles parkoló üzemeltetése céljára.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mellékletében csatolt „Megállapodás ingatlan ingyenes
tulajdonba adásáról” tárgyú szerződést, és felkéri a
főpolgármestert a szerződés – fenti ingatlanmegosztás átvezetésével létrejött 9814/9 helyrajzi számú ingatlanra is vonatkozó új Kerületi Építési Szabályzat („Kissvábhegy” KÉSZ) elfogadását követő
– aláírására.
Határidő: az ingatlanmegosztás átvezetését és az új
KÉSZ elfogadását követő 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 11. pontja: Javaslat az M1–M7 csomópont telekalakítási ütemébe illeszkedő, a végleges forgalomba helyezési engedély megszerzéséhez szükséges,
a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában
álló Bp. XI. 2802, 2803, 2810/20 és 2810/21 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekalakítási szerződés elfogadására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Budapest XI. kerület 2801/2, 2802, 2803,
2810/2, 2810/3, 2810/20 és 2810/21 helyrajzi számú földrészletek összevonásáról és megosztásáról
szóló T-88964 trsz.-ú változási vázrajz szerinti telekalakítással. Elfogadja az „INTER-DANUBIA”
Export-import Kft.-től ajándékozás jogcímén a jelen telekalakítással kialakításra kerülő (2802/1)
helyrajzi számú forgalomképtelen közterületi ingatlanhoz szükséges 5 m² nagyságú területet közfel
adatellátás célra, az M1–M7 autópálya-csomópont
közútként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében. Egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda Önkormányzata, az „INTERDANUBIA Export-Import Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező telekalakításról és
tulajdonjogi rendezésről szóló szerződést.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező T-88964 trsz.-ú változási vázrajz, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét
képező telekalakításról és tulajdonjogi rendezésről
szóló szerződés aláírására, valamint az ingatlannyilvántartási változás átvezetéséhez szükséges intézkedések BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság közreműködésével történő megtételére.
Határidő: a változási vázrajz aláírására: 30 nap, a
szerződés aláírására: a telekalakítási engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
180/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja,
megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal a közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében kötendő támogatási
megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert
a szerződés aláírására.
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Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
181/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet (SZMSZ) 54. § (3) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja,
megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal a közfeladatellátás folyamatosságának
megőrzését szolgáló feladatok megvalósítása érdekében kötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a TVI állásfoglalásának kézhezvételét követő 30 nap
Felelős: Tarlós István
182/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Támogatja a „Webit 2020–2022” nemzetközi
webtechnológiai fesztivál Budapesten történő megrendezését, és egyetért az előterjesztői kiegészítés
1. sz. mellékletét képező kötelező érvényű végleges
ajánlattal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői
kiegészítés 1–2. sz. mellékletei szerinti magyar és
angol nyelvű fővárosi ajánlat aláírására és kiadására, illetve az ajánlatban foglaltaknak megfelelő, a
WEBIT Foundation, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közötti rendezési szerződés tervezetének előkészítésében
történő közreműködésre, a szervező felé való benyújtásra.
Határidő: az ITM általi aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére új telephely
biztosítására
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
183/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kötelező gépjármű-elszállítási
feladatának ellátásához új telephelyet biztosít az ingatlan ingyenes használatba adásával a 1108 Budapest, Kozma utca 42518/40 hrsz. alatti ingatlanban,
25 fő létszám áthelyezésével.
184/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A FÖRI kötelező gépjármű-elszállítási feladatának
az 1108 Budapest, Kozma utca 42518/40 hrsz. alat-
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ti ingatlanon történő ellátásához szükséges átalakítások végrehajtása érdekében kötelezettséget vállal
az új „FÖRI új szolgálati telephely kialakítása” beruházási feladat megvalósítására.
A forrásigény biztosítása érdekében csökkenti a
„930001 Általános tartalék” cím, azon belül a tartalékok kiadási előirányzatát 60 666 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az új „FÖRI új
szolgálati telephely kialakítása” feladatot 60 666 E
Ft összköltséggel. A feladat 2019. évi előirányzata
60 666 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 47 769 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 897 E Ft).
185/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az új „FÖRI új
szolgálati telephely kialakítása” feladathoz kapcsolódó előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
186/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy.
rendelet 40. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, eseti jelleggel magához vonva a Költségvetési Bizottságnak, valamint a Tulajdonosi,
Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak
a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §
(2) bekezdésében foglalt hatáskörét és jóváhagyja
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 7685.
egyedi azonosító számú „FÖRI új szolgálati telephely kialakítása” feladat engedélyokiratát, egyúttal
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.
Határidő: a FÖRI alapító okirat módosításának a Magyar Államkincstár általi bejegyzésétől számított
15 napon belül
Felelős: Tarlós István
187/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8.
§-a alapján az 1108 Budapest X. kerület, Kozma
utca 42518/40 helyrajzi szám alatt felvett ingatlant
kivonja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ
Zrt. részére üzemeltetésre, hasznosításra, értékesítésre átadott üzleti vagyoni körből, és a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság használa-
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tába adja. Ennek érdekében módosítja a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító
alapító okirat aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
188/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2019.
évi éves közszolgáltatási szerződése az 1108 Budapest X. kerület, Kozma utca 42518/40 helyrajzi
szám alatt felvett ingatlan kivezetésével kerüljön
megkötésre.
Határidő: a FÖRI részére történő átadás időpontjának
figyelembevételével a BFVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási szerződésének megkötése
Felelős: Tarlós István
A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos kötelezettségvállalásokra
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
189/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési
eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301
Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2020. évre 309 499 E Ft,
2021. évre 286 131 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
190/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes adóigazgatási feladataihoz
szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „712503 Adóigazgatási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2020. évre 5 080 E Ft, 2021. évre 5 080 E Ft ös�szegben biztosítja az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
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191/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes informatikai feladataihoz
szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás)
előirányzatán 2019. évre 9 750 E Ft, 2020. évre
425 725 E Ft, 2021. évre 543 100 E Ft, 2022. évre
135 775 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 3.
sz. melléklete szerinti tartalommal.
192/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a HAIR
üzemeltetési feladataihoz szükséges beszerzési és
közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „713901 HAIR üzemeltetési kiadások” cím
támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2020. évre
270 000 E Ft, 2021. évre 90 000 E Ft összegben biztosítja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
193/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
a 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetésben a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok”, a
„712503 Adóigazgatási feladatok”, a „710501 Hivatali informatikai feladatok” és a „713901 HAIR
üzemeltetési kiadások” címkódokon a szükséges
fedezet betervezéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása, valamint a 2020., 2021. és 2022. évi
költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V. 30.) számú határozatával zárolt 4,5
Mrd Ft BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
194/2019. (III. 27.) 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, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény
társaság alapítójaként és egyedüli részvényeseként,
annak legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy
az 575/2018. (V. 30.) Főv. Kgy. határozattal zárolt
4,5 Mrd Ft beruházási forrást feloldja, és engedélyezi 3,3 Mrd Ft értékben 20 darab szóló és 20 darab csuklós busz beszerzését, valamint a fennmaradó 1,2 Mrd Ft felhasználását a BKV VJSZ Kft.
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által elvégzendő villamosfelújításra azzal, hogy a
4,5 Mrd Ft kizárólag a BKK Zrt.-vel egyeztetett beruházási terv finanszírozására fordítható.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 16. pontja: Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
195/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a BKV Zrt. legfőbb
szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság Alapszabályát az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály
módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabály aláírására és kiadására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről
a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 17. pontja: Javaslat „XVII. kerület,
Cinkotai út és Keresztúri út összekötése” feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
196/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés
kivitelezés 2018.” megnevezésű feladatot a továbbiakban „XVII. kerület, Cinkotai út és Keresztúri
út összekötése” néven valósítja meg a 2019–2020.
években változatlanul 1 088 000 E Ft összköltséggel a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás
alapján.
197/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018.” feladat megneve-
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zésének „XVII. kerület Cinkotai út és Keresztúri út
összekötése” feladat megnevezésére való változásáról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
198/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a „XVII. kerület, Cinkotai út és
Keresztúri út összekötése” feladat 7522 azonosító
számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat
aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
199/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és
a BKK Zrt. között, a „XVII. kerület, Cinkotai út
és Keresztúri út összekötése” feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között
megkötendő éves közszolgáltatási szerződések elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
200/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet
Zrt. részére 121 445 E Ft-ot biztosít a 2019. évi béremeléshez a „893701 Béremelési keret” terhére.
201/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2019. évi
béremeléséhez szükséges fedezet biztosítása érde-
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kében 121 445 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n kívülre és az EUnak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

206/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

202/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István

207/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2019. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
203/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a 2019. évi kegyeleti közszolgáltatási
szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2019. évi éves közszolgáltatási szerződést a „Díszsírhelyek biztosítása, az
Emlékparcellák, az Emlékkertek, a Díszsírhelyek
gondozása és a Közköltséges temetés közfeladatok
ellátására” tárgyban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon azok aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2019. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási
szerződésének megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
204/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó
Nonprofit Zrt. részére 302 913 E Ft-ot biztosít a
2019. évi béremeléshez a „893701 Béremelési keret” terhére.
205/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
2019. évi béremelés fedezetének biztosítása érdeké
ben 302 913 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület tisztántartási
feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
előirányzatát.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződésének megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
208/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. részére
73 179 E Ft-ot biztosít a 2019. évi béremeléshez a
„893701 Béremelési keret” terhére.
209/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A béremeléshez kapcsolódóan 73 179 E Ft-tal
csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt.
operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 51 263 E Ft-tal, a
dologi kiadások (többi dologi kiadás előirányzatát
9 020 E Ft-tal, valamint megemeli a „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 12 896 E Ft-tal.
210/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
211/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a
Budapest Közút Zrt. között 2016. március 30-án
kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló
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keretmegállapodás 2019. évi éves szerződésében
foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2019. évi
éves szerződést az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 21. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló ke
retmegállapodás 2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
212/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BKK Zrt. részére 255 794 E Ft-ot,
a BKV Zrt. részére 5 500 000 E Ft-ot biztosít a
2019. évi személyi jellegű ráfordításra a „893701
Béremelési keret”, valamint a „913801 Működési
feladatellátási keret” terhére.
213/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódóan
3 508 148 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
előirányzatát, 19 296 E Ft-tal csökkenti a „893701
Béremelési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb
működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, valamint 2 228 350 E Ft-tal csökkenti a
„913801 Működési feladatellátási keret” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, egyidejűleg
5 755 794 E Ft-tal megemeli a „810201 BKK Zrt.
közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
214/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
215/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret
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megállapodás szerinti 2019. évi közlekedésszerve
zői éves mellékletet az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
216/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti
feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret
megállapodás szerinti 2019. évi éves szerződést az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
217/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2019. évi közlekedésszervezői éves melléklettel, illetve a 2019.
évi éves szerződéssel összhangban elkészített BKK
Zrt. 2019. évi üzleti tervét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Tarlós István
218/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezér
igazgatója útján gondoskodjon arról, amennyiben
a folyamatban lévő bérfejlesztési tárgyalások nem
vezetnek eredményre, akkor a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegál
lapodás 2019. évre vonatkozó közlekedésszervezői
éves melléklet módosítását terjessze be a Fővárosi
Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 22. pontja: Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2019. évi költségvetésben szereplő egyes
beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosításainak jóváhagyására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
219/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
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a) a 7536 azonosító számú, a „2017–2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” című
engedélyokirat és – a feladat megvalósítása érdekében megkötött – megvalósítási megállapodás 2.
számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal;
b) a 7641 azonosító számú, a „Forgalomtechnikai
intézkedések 2018” című engedélyokirat és – a feladat megvalósítása érdekében megkötött – megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratok és a megállapodás módosítások
aláírásáról.
Határidő: az engedélyokiratok vonatkozásában: 30
nap;
a megállapodás-módosítások esetén: a vonatkozó
engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
220/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja az illetékes bizottságok beruházási,
felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét,
valamint jóváhagyja és megköti
a) a 7295 azonosító számú, a „Budapest Közút Zrt.
Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása” című engedélyokirat és – a feladat megvalósítása érdekében megkötött – megvalósítási megállapodás 3.
számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerinti tartalommal,
b) a 6994 azonosító számú, a „Forgalomtechnikai
intézkedések” című engedélyokirat 5. számú, a feladat megvalósítása érdekében megkötött megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokiratok és a megállapodás módosítások
aláírásáról.
Határidő: az engedélyokiratok vonatkozásában: 30
nap;
a megállapodás-módosítások esetén: a vonatkozó
engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
221/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2019” megnevezésű
feladatot a 2019. évben 108 000 000 Ft összköltséggel valósítja meg megvalósítási megállapodás alapján.
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222/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése
alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes
bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével
kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja a 7772
azonosító számú, a „Forgalomtechnikai eszközök
felújítása 2019” című engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
223/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése
alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes
bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és
megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a
Budapest Közút Zrt. között, a „Forgalomtechnikai
eszközök felújítása 2019” című feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő
15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 23. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2019.
évi üzleti tervének elfogadására, valamint a közfeladatellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
224/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BFVT Kft. részére 15 482 E Ft-ot
biztosít a 2019. évi béremelésre a „893701 Béremelési keret” terhére.
225/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A béremeléshez kapcsolódóan 15 482 E Ft-tal Főv.
Kgy. h. csökkenti a „893701 Béremelési keret” cím
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821902
BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
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226/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
227/2019. (III. 27.) 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, a Budapest
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti
tervét. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a
döntést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjével közölje.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
228/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat
és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 24. pontja: Javaslat a fővárosi KEHOP
projektlistával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
229/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP éves fejlesztési keret Kormány általi módosítását követően folytassa le a támogatóval az előterjesztés melléklete szerinti új projektjavaslatok benyújtáshoz
szükséges egyeztetéseket és tegye meg a szükséges
intézkedéseket a projektjavaslatok benyújtása érdekében.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest fővárosi
településszerkezeti terve (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) XXIII. kerület Soroksár egyes területeire vonatkozó eseti módosításának
elfogadására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

2019. június 19.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

230/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest XXIII. kerület Soroksár egyes
területeire vonatkozóan a tárgyi módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.
határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv szöveges leírása az előterjesztés 2.
számú mellékletében, a Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét képező 1:10 000 méretarányú
Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás szelvényei
az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 15/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015.
(II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest
XXIII. kerület Soroksár egyes területeire vonatkozóan
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
231/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben szereplő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 26. pontja: Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja
16/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a partnerségi egyeztetés szabályairól az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
232/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 185/2017. (II. 22.) Főv.
Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Önkormányzata partnerségi egyeztetéseinek szabályait
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a
településképvédelemmel összefüggésben.
A napirend 27. pontja: Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

233/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a „Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése” feladat támogatási szerződésének 2. számú módosítását, amely a feladat befejezési határidejét 2020. december 31-re módosította.
234/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése” feladat támogatási szerződés
szerinti határidőben történő megvalósítása érdekében a folyamatban lévő kivitelezési közbeszerzési
eljárások eredményes lezárásához, valamint a kapcsolódó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri, va
lamint szervezési/koordinációs tevékenységekhez
szükséges 813 167 E Ft többlet fedezetigényt megelőlegezi.
A kivitelezendő műszaki tartalomból a VII. tender Zsófia utca – Aranyvölgy utcai főgyűjtő költségei (740 000 E Ft), valamint az opciós műszaki
tartalom (301 384 E Ft) további fővárosi csatornázási munkák megvalósítására irányuló projektjavaslatok részeként történő elfogadását követően,
a kiadások 85%-os mértékű KEHOP támogatásból
történő elszámolhatósága esetén a megelőlegezett
saját forrás a fővárosi költségvetésbe visszapótlásra
kerül 885 176 E Ft összegben.
235/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása, valamint a feladat 2020-ig történő átütemezése céljából
– csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon
belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladattal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai
Minisztériumtól várt támogatást 862 595 E Ft-tal.
– Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati
beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 024 656 E
Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 67 709 E
Ft-tal, valamint a „930001 Általános tartalék”
cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
813 167 E Ft-tal.
– Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül
a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 9 044 E Ft-tal, a levonható áfa rendezése érdekében a „841101 Pénzügytechnikai
feladatok”, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 5 352 E Ft-tal,
valamint tervbe veszi a „840701 Évközi indítá-
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sú önkormányzati beruházások” címen belül az
új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 1 028 541 E Ft összegben.
A feladat hatályos teljes költsége 49 466 067 E
Ft-ra változik, (ebből a költségvetésben megter
vezett kiadás összesen 48 023 966 E Ft, a levonható fordított áfa összesen 1 442 101 E Ft),
2018. december 31-ig tény 42 638 047 E Ft (ebből a 2018. évi levonható fordított áfa 152 595
E Ft), a 2019. évi kiadási igény 3 589 227 E Ftra változik, [ebből önkormányzati beruházások
3 250 186 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 40 500 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 298 541 E Ft (nettó
235 072 E Ft, áfa 63 469 E Ft)], a kapcsolódó levonható fordított áfa 837 050 E Ft, a 2020. évi
ütem 1 949 287 E Ft, a kapcsolódó levonható fordított áfa 452 456 E Ft.
A feladat forrásszerkezete:
A 2018. december 31-ig tény 42 638 047 E Ft (ebből a korábbi években befolyt és felhasznált KEOP
támogatás 22 377 830 E Ft, a korábbi években befolyt és felhasznált önerő támogatás 4 236 506 E Ft,
a korábbi években befolyt 4 265 973 KEHOP támogatásból felhasznált 1 780 588 E Ft, korábbi években befolyt és felhasznált kerületi és önkormányzati hozzájárulások 1 491 831 E Ft, saját forrás
12 598 697 E Ft, levonható fordított áfa 152 595 E
Ft), 2019. évi kiadási igény 3 589 227 E Ft (ebből
a korábbi években befolyt KEHOP támogatás felhasználás 2 485 385 E Ft, Kerületi Önkormányzatok 562 346 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 1 960 E Ft, saját forrás 539 536 E Ft), 2020. évi
ütem 1 949 287 E Ft (ebből a 2020. évben önerő támogatás 862 595 E Ft, saját forrás 1 086 692 E Ft).
236/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
237/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” tárgyú engedélyokirat módosítását
az előterjesztés I/11. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
238/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „BKISZ” projekt
VII tender Budapest III., IV., XI., XII., XVII., XVIII.,
XXII. és XXIII. kerületében gravitációs és nyomott
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szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás részét képező Zsófia utca – Aranyvölgy utcai főgyűjtő és az opcionális műszaki tartalom tekintetében a KEHOP támogatás bevonása és
a forráscsere érdekében a szükséges egyeztetéseket
folytassa le a támogatóval.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
239/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel:
– A FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra
létrejött közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés I/5.
számú melléklete szerinti tartalommal;
– A projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra létrejött közfeladat ellátására irányuló keretmegálla
podás 2. számú módosítását az előterjesztés I/7.
számú melléklete szerinti tartalommal;
– A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira létrejött
megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés I/9. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
240/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal:
– a Budapest III. kerület pünkösdfürdői zöldfelület fejlesztés I. ütemének megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést az előterjesztés II/1.
számú melléklete szerinti tartalommal;
– a Budapest III. kerület pünkösdfürdői zöldfelület
fejlesztés I. üteméhez kapcsolódó megvalósítási
megállapodást az előterjesztés II/2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
241/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a
Fővárosi Vízművek Zrt. között 2016. november 9.
napján létrejött „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme
projekt részeként a Budai III. főnyomó vízvezeték
I. szakasza kiváltásának megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés megszüntetésével, továbbá a
vállalkozási szerződés megszüntetése és a felek elszámolása után felszabaduló pénzügyi előirányzat

2019. június 19.

terhére a római-parti szakaszon fenntartási és fejlesztési munkák elvégzésére irányuló megállapodás
megkötésével a Főkert Nonprofit Zrt-vel.
242/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
szükséges megállapodások és okiratok, valamint az
előirányzat-módosításról szóló döntési javaslat előkészítéséről.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest II., Széll
Kálmán téren meglévő kamerarendszerrel kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
243/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
úgy dönt, hogy kijelöli a Budapest II. kerület, Széll
Kálmán tér 0013143 helyrajzi számon lévő közterületét, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság az ott elhelyezett képfelvevők által készített felvételeket a jogszabályoknak megfelelően
felhasználja és kezelje. Felkéri a főpolgármestert,
hogy a döntésről tájékoztassa a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
244/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közötti vagyonkezelési szerződést az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
245/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a Budapest II. kerület, Széll
Kálmán tér (0013143 helyrajzi szám) megújítása
során kiépített képfelvevő rendszer működtetéséhez szükséges fedezet biztosítására tartósan a FÖRI
részére éves szinten 1 399 E Ft összegben.
246/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapest II. kerület, Széll Kálmán tér 0013143
helyrajzi szám alatt kiépített képfelvevő rendszer
2019. április 1-től (9 hóra, tartósan) történő működ
tetéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében
1 049 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
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zatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
„100101 FÖRI” cím támogatási és kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
247/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 29. pontja: Javaslat a „Városok az emberekért” c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
248/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben leírtak szerint a „Városok az emberekért (Cities-4-People)” c. projekt
2019. március és június között tervezett három
mintabeavatkozásainak megvalósításával (Mobilitási Pont a Szent Gellért téren; Közösségi tér létrehozása a lakosság számára két hétvégén a budai
alsó rakpart környékén; Városlakók közterület-hasz
nálatának bátorítása, városlakók aktivizálása).
249/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szent Gellért téri mobilitási pont ideiglenes mintabeavatkozás jellegű létesítése kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata és a Közbringa Kft. között létrejövő partnerségi
együttműködési megállapodást az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
250/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szent Gellért téri mobilitási pont ideiglenes mintabeavatkozás jellegű létesítése kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata
és a Donkey Republic között létrejövő partnerségi együttműködési megállapodást az előterjesztés
2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
251/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szent Gellért téri mobilitási pont ideiglenes mintabeavatkozás jellegű lé-
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tesítése kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata
és a LIME (Lime Technology Kft.) között létrejövő partnerségi együttműködési megállapodást az
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a
partnerségi együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
252/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szent Gellért téri mobilitási pont ideiglenes mintabeavatkozás jellegű létesítése kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata és a
GreenGo Car Europe Kft. között létrejövő partnerségi együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
253/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szent Gellért téri mobilitási pont ideiglenes mintabeavatkozás jellegű létesítése kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata és a MOL-LIMO (MOL Limitless Mobility Kft.)
között létrejövő partnerségi együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a partnerségi együttműködési megállapodás aláírásáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
254/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Városok az emberekért Innovatív
közlekedésfejlesztés a Dunaparton” megnevezésű
7537. számú engedélyokirat 1. számú módosítását
az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendeletmódosítás
hatálybalépését követő 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 30. pontja: Javaslat 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 módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 17/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
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nyek és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 31. pontja: Javaslat 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. 8.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 18/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét 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 az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 32. pontja: Javaslat szociálpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok
bérfejlesztésére
Előterjesztők: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
dr. Bagdy Gábor

2019. június 19.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

255/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociálpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok bérfejlesztése érdekében 1 000 000 E Ft támogatást biztosít a
„893701 Béremelési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
előirányzata terhére.
256/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociálpolitikai, köznevelési és kulturális intézmények, illetve társaságok bérfejlesztése érdekében
1 000 000 E Ft-tal csökkenti a „893701 Béremelési
keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát és
egyidejűleg megemeli a „815701 Budapest Film
Zrt.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú
támogatások áhn-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 24 000 E Ft-tal, a „916401 Budapest Színház
Keret” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 146 000 E Ft-tal, továbbá 2019. január 1. napjától tartós jelleggel (11 hóra) megemeli az érintett
intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az
alábbi táblázat intézményekre vonatkozó sorai szerinti részletezettséggel.
ebből:

Összesen:

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szocho

Címkód

Megnevezés

210201

Fővárosi Önkormányzat
Baross Utcai
Idősek Otthona

33 896

28 365

5 531

210301

Fővárosi Önkormányzat
Alacskai úti
Idősek Otthona

39 412

32 981

6 431

210401

Fővárosi Önkormányzat
Vázsonyi Vilmos
Idősek Otthona (Rózsa utca)

32 221

26 963

5 258

210601

Fővárosi Önkormányzat
Halom Utcai Idősek Otthona

35 356

29 587

5 769

210701

Fővárosi Önkormányzat
Kamaraerdei úti
Idősek Otthona

67 982

56 889

11 093

210801

Fővárosi Önkormányzat
Kútvölgyi úti Idősek Otthona

38 933

32 580

6 353

210901

Fővárosi Önkormányzat
Pesti úti Idősek Otthona

48 565

40 640

7 925

210902

Fővárosi Önkormányzat
Pesti úti Idősek Otthona

1 092

914

178

211401

Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona

38 535

32 247

6 288

211501

Fővárosi Önkormányzat
Gyulai Idősek Otthona

38 801

32 469

6 332

Személyi
juttatások

Egyéb működési
célú támogatok
áht-n kívülre
és az EU-nak

Tartalékok
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ebből:

Megnevezés

212001

Fővárosi Önkormányzat
Szombathelyi Idősek Otthona

31 326

26 214

5 112

212301

Fővárosi Önkormányzat
Vámosmikolai Idősek Otthona

28 800

24 100

4 700

212701

Budapesti Módszertani
Szociális Központ
és Intézményei

112 531

94 168

18 363

212702

Budapesti Módszertani
Szociális Központ
és Intézményei

9 671

8 093

1 578

557 121

466 210

90 911

Fővárosi Önkormányzat
Óvodája

6 356

5 319

1 037

390421

Cseppkő Óvoda

4 749

3 974

775

390431

Fővárosi Roma Oktatási
és Kulturális Központ

2 302

1 926

376

390441

Deák 17 Gyermek és Ifjúsági
Művészeti Galéria

1 208

1 011

197

300000-es címek összesen:

14 615

12 230

2 385

540101

Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár

96 862

81 056

15 806

540102

Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár

1 495

1 251

244

540111

Budapesti Művelődési
Központ

4 057

3 395

662

550101

Budapesti Történeti Múzeum

70 028

58 601

11 427

550111

Bartók Béla Emlékház

1 365

1 142

223

560101

Budapest Főváros Levéltára

32 498

27 195

5 303

570101

Fővárosi Állat- és Növénykert

51 959

43 480

8 479

500000-es címek összesen:

258 264

216 120

42 144

200000-es címek összesen:
390411

Összesen:

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szocho

Címkód

Személyi
juttatások

Egyéb működési
célú támogatok
áht-n kívülre
és az EU-nak

Tartalékok

0

0

0

815701

Budapest Film Zrt.

24 000

916401

Budapesti Színházi Keret

146 000

810000-es és 910000-es címek Összesen:

170 000

0

0

24 000

146 000

Mindösszesen:

1 000 000

694 560

135 440

24 000

146 000

257/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési
rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 33. pontja: Javaslat éves szerződések
(közszolgáltatási szerződések, finanszírozási megállapodások, együttműködési megállapodás) megkötésére és támogatások biztosítására a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó szervezetekkel
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

24 000
146 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
258/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
259/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással
Közhasznú Egyesülettel kötendő, az előterjesztés
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2. számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
260/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási
szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
261/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja s megköti a BFTK Budapesti Fesztiválés Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő,
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 2019.
évi finanszírozási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
262/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel kötendő, az előterjesztés
5. számú melléklete szerinti 2019. évi finanszírozási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
263/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 6.
számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
264/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az ATLANTISZ Alapítván�nyal kötendő, az előterjesztés 7. számú melléklete
szerinti 2019. évi finanszírozási megállapodást és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
265/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Táncszínházért
Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 8. számú
melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására
és kiadására.

2019. június 19.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
266/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Közép-Európa Táncszínház Egyesülettel kötendő, az előterjesztés 9. számú
melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására
és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
267/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Centrál Színház Nonprofit
Kft.-vel kötendő, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és
kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
268/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Angol Nyelvű Színház
Közhasznú Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés
11. számú melléklete szerinti 2019. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak
aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
269/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő, az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti
támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
270/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti támogatási megállapodást és felkéri
a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
271/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel kötendő, az előterjesztés 14.
számú melléklete szerinti támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és
kiadására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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272/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum részére Kocsis Sándort ábrázoló szobor felállítása érdekében 30 000 E Ft támogatást biztosít a „912102
Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím, valamint a
„930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

ba tartozó szervezetekkel (Budapest Esély Nonprofit Kft.,
Motiváció Alapítvány, Bethlen Gábor Alapítvány, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egyesület, Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Menhely Alapítvány)
Előterjesztők: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
dr. Bagdy Gábor

273/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A szobor felállítása érdekében 10 000 E Ft-tal csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát
és 20 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános
tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, egyidejűleg 30 000 E Ft összeggel tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új
„BTM-Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása” tárgyú feladatot [a kiadásból céljelleggel
támogatott intézményi beruházások 20 866 E Ft,
beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 5 634 E
Ft, a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 500 E Ft (ebből nettó 2 756 E Ft, áfa 744 E
Ft)]. A feladat összköltsége és 2019. évi üteme
30 000 E Ft [ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 866 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa 5 634 E Ft, a fejlesztéshez
kapcsolódó dologi kiadások áfával 3 500 E Ft (ebből nettó 2 756 E Ft, áfa 744 E Ft)].

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

274/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.
30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a
Költségvetési Bizottságra és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „BTM-Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása” tárgyú, 7771
egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.
Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására és kiadására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
275/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 34. pontja: Javaslat megállapodások
megkötésére a szociálpolitikai és a köznevelési ágazat-

276/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2019.
évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
277/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
278/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között
az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti bérleti
szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
279/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe
foglalt közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
280/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővá
rosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok ellátásához a 2020. évi költségvetésében
2020. január 1-jétől 2020. március 31-ig terjedő átmeneti időszakra 22 939 E Ft-ot biztosít a „831302
Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím, azon belül
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak kiadások előirányzatán.
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Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon
az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata
2020. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István
281/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mellékletének 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti Budapest
Főváros Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között az előterjesztés 7.
számú melléklete szerinti támogatási szerződést és
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
282/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kérésével és jóváhagyja, hogy az Egyesület a
krízisautó szolgálat ellátása érdekében a rendelkezésre álló 2019. évi támogatása terhére 7 000 E Ft-ot
2 db használt gépjármű vásárlásra fordítson.
283/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A krízisautók beszerzése érdekében csökkenti 7 000
E Ft-tal a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú
támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és
az EU-nak kiadási előirányzatát.
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rozás fejlesztése érdekében 600 E Ft-ot 3 db számítógép vásárlásra fordítson.
286/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A krízisautó és számítógépek beszerzése érdekében
csökkenti 8 600 E Ft-tal a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli
az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre
és az EU-nak kiadási előirányzatát.
287/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti támogatási
szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
288/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a „Motiváció” Mozgássérülteket Segítő Alapítvány között az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti támogatási szerződést és felkéri a
főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
289/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Alapítvány számára a „Városligeti Gyermeknap” rendezvény támogatására 14 000 E Ft-ot,
a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatására 1 000 E Ft-ot biztosít a „848602 Nemzetközi
Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

284/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott
feladatok ellátásához a 2020. évi költségvetésben
2020. január 1-jétől 2020. március 31-ig terjedő átmeneti időszakra 58 188 E Ft-ot biztosít a „830302
Menhely Alapítvány” cím, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
kiadások előirányzatán.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az
előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata 2020.
évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése.
Felelős: Tarlós István

290/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány
között a „Városligeti Gyermeknap” és a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatása tárgyban
megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

285/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Menhely Alapítvány kérésével és jóváhagyja, hogy az Alapítvány a krízisautó szolgálat
ellátása érdekében a rendelkezésre álló 2019. évi
támogatása terhére 8 000 E Ft-ot 1 db új gépjármű
vásárlásra, továbbá az információcsere és monito-

291/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a Bethlen Gábor Alapítvány között a 2019/2020-as
tanévben 50 diák iskoláztatási és lakhatási támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti
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tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István
292/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata támogatásából megvalósuló „Vakok
Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladat többletforrásának biztosítására
Előterjesztők: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
293/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladat (engedélyokirat száma: 007170) megvalósításához
38 500 E Ft többlettámogatást biztosít, amellyel a
feladat összköltsége 138 500 E Ft-ra változik.
294/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” feladat (engedélyokirat száma:
007170) többlettámogatásának biztosítása érdekében 38 500 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános
tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási
előirányzatát a feladat megvalósításához kapcsolódóan [a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások nő 30 357 E Ft-tal, beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa csökken
18 944 E Ft-tal, az építési engedélyköteles beruházás intézményi címen tervezett nem levonható
fordított áfájához kapcsolódóan a dologi kiadások
(többi dologi kiadás) nő 27 087 E Ft-tal].
Ezzel a feladat teljes költsége 138 500 E Ft-ra emelkedik. A kiadásból 2018. évi tény: 5 906 E Ft, 2019.
évi ütem: 132 594 E Ft, melyből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 104 447 E Ft, beruházásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa:
1 060 E Ft, az építési engedélyköteles beruházás intézményi címen tervezett nem levonható fordított
áfájához kapcsolódóan a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 087 E Ft.
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295/2019. (III. 27.) 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 Budapest Főváros Önkormányzata
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és
jóváhagyja a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája óvodai épület külső lift építése” tárgyú, 007170
egyedi azonosító számú engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
296/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
A napirend 36. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
297/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felügyelőbizottság elnökének
dr. Puszter Bernadettet bízza, választja meg 2019.
március 25-től 2020. december 31-ig terjedő határozott időre. A felügyelő szerv elnökét díjazás illeti
meg, melynek mértéke 180 000 Ft/év.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
298/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
• a Közalapítvány neve a továbbiakban HOSTIS
Nevelési-oktatási Közalapítvány;
• a Közalapítvány céljának a) pontja: olyan köznevelési intézmény és egyéb, a neveléssel és oktatással összefüggő létesítmények működtetése,
fenntartása és fejlesztése, amelyekben kiemelt
szerepet kap a magas szintű és széles választékot
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kínáló, korszerű általános és szakmai nyelvi képzés, át- és továbbképzés. További cél Európa más
országaiban kipróbált és bevezetett oktatási metodika és tananyag adaptálása, vizsgarendszerének
átvétele;
• a Közalapítvány székhelye módosul, az új székhely: 1055 Budapest, Markó utca 18.;
• Intézmény elnevezése: Xántus János Két Tanítási
Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
299/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapítványi céljának és ezzel összhangban a nevének
megváltoztatásáról szóló alapítói határozatot az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
300/2019. (III. 27.) 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 22. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi,
Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra
átruházott hatáskört, és jóváhagyja a székhelyhasználati engedélyt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
az okirat aláírására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
301/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.
Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 37. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

302/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai
Központ Nonprofit Kft. között a 75/2015. (I. 28.)
Főv. Kgy. határozat alapján az FPH015/37-18/2015.
ikt. számon megkötött, 951/2015. (VI. 23.) Főv.
Kgy. határozattal első alkalommal, 1291/2016. (IX.
28.) Főv. Kgy. határozattal második alkalommal,
valamint az 1555/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozattal harmadik alkalommal módosított haszonkölcsön-szerződés 4. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 3.
számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek
Zrt. alapszabály-módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
303/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként
kezdeményezi a Társaság további részvényesei felé
a Társaság Alapszabályának olyan tartalmú módosítását, amely szerint a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörei közé beépítésre kerüljön
– a Társaság tulajdonát képező és a Társaság által
megszerezni kívánt ingatlanokra vonatkozó éves
ingatlangazdálkodási terv jóváhagyása (amen�nyiben az nem része az üzleti tervnek); valamint
– a döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok
és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
(bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési
jogviszony keretében való hasznosítása, valamint
a Társaság tulajdonszerzésére irányuló ingatlanügyletek tárgyában, amennyiben a jóváhagyott
éves üzleti tervben vagy az előzőekben leírtak
szerint jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási
tervben nem szerepelt.
1.2. A Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként
kezdeményezi a Társaság közgyűlésének mielőbbi
összehívását a fentiek szerinti alapszabály-módosítás elfogadása érdekében.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

2019. június 19.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

304/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezérigazgatója útján tájékoztassa a Társaság vezető
tisztégviselőit és további részvényeseit Budapest
Főváros Önkormányzata mint részvényes kezdeményezéséről annak érdekében, hogy a Társaság
Alapszabályának a fentiekben rögzített elvek mentén történő módosítása előkészítésre és a Társaság
soron következő közgyűlésének napirendjére kerüljön.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladatkörét érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
305/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése és a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat 100%-os
tulajdonában álló gazdasági társaságok alapítójaként és egyedüli tagjaként, részvényeseként utasítja ezen gazdasági társaságok ügyvezetését, hogy az
általuk irányított gazdasági társaságok, valamint az
ezen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő
gazdasági társaságok mint fővárosi ajánlatkérők a
2019. április 1. napját követően kezdeményezni
tervezett közbeszerzési eljárásaik lefolytatásának
az ajánlatkérők feladatkörébe történő visszaemelése érdekében vizsgálják – a tulajdonukban lévő
gazdasági társaságok esetén vizsgáltassák – felül
a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel kötött megállapodásokat, és dolgozzák ki az ezek esetleges megszüntetésére vagy módosítására vonatkozó javaslatokat. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi
Közgyűlés ezen alapítói és egyedüli tagi, részvényesi utasításáról tájékoztassa az érintett fővárosi
ajánlatkérő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
306/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata,
valamint Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint ajánlatkérők vonatkozásában a 2019. április 1. napját követően kezdeményezni tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatását a Főpolgármesteri
Hivatal feladatkörébe utalja.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
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307/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közbeszerzési
Kft.-vel kötött feladatellátási megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés
mellékletét képező feladatellátásimegállapodásmódosítás aláírására.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
308/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A feladat átcsoportosításával egyidejűleg egyetért a
Főpolgármesteri Hivatal létszámának a feladat vis�szaemelésével arányos mértékű – 5 fővel történő –
megemelésével 2019. április 1-jei hatállyal. Felkéri
a főpolgármestert, hogy a létszámemeléssel összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő
módosítása
Felelős: Tarlós István
309/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
57. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapító okiratának 7. 1) d) pontjában, és a
BVH Zrt. Alapszabályának VI. 1) yd) alpontjában
foglaltaknak megfelelően elhatározza a Fővárosi
Közbeszerzési Kft. mint beolvadó fél jogutódlással megvalósuló megszűnését a BVH Zrt.-be történő beolvadással, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:39. §-a és 3:44. §-a szerint.
310/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a BVH Zrt. Alapszabályának
VI. 1) c) pontjában foglaltaknak megfelelően elhatározza a BVH Zrt. mint átvevő fél beolvadás útján
történő egyesülését a Fővárosi Közbeszerzési Kft.vel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:39. §-a és 3:44. §-a szerint.
311/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a beolvadással
érintett gazdasági társaságok ügyvezetése útján
gondoskodjon a beolvadással összefüggésben szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István
312/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013.
évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése alapján a
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BVH Zrt. vonatkozásában a beolvadásához szükséges vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet
fordulónapjaként az átalakuló jogi személy számviteli törvény szerinti beszámolójának napját, 2018.
december 31. napját határozza meg.

313/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a PRIM-AUDIT 2005 Kft. (székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. I. em.
2.; cégjegyzékszám: 01-09-967629) könyvvizsgáló
társaságot jelöli ki a Fővárosi Közbeszerzési Kft.
vonatkozásában a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységek elvégzésére.

2019. június 19.

A napirend 41. pontja: Javaslat a felülvizsgált Budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia elfogadására
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
317/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a felülvizsgált „Budapesti Gazdaságélén
kítési és Munkahelyteremtési Stratégiája 2015–
2021.” című középtávú stratégiát az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

314/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a PRIM-AUDIT 2005 Kft. (székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. I. em. 2.;
cégjegyzékszám: 01-09-967629) könyvvizsgáló tár
saságot jelöli ki a BVH Zrt. vonatkozásában a be
olvadással kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységek elvégzésére.

A napirend 42. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésében a 2019. évi kompenzáció és
díjtétel átvezetésére
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

315/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a
Fővárosi Közbeszerzési Kft. vonatkozásában a beolvadásához szükséges vagyonmérleg-tervezet és
vagyonleltár-tervezet fordulónapjaként az átalakuló jogi személy számviteli törvény szerinti beszámolójának fordulónapját, 2018. december 31. napját határozza meg.

318/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz és a
szennyvíziszap kezelésére tárgyú közszolgáltatási
szerződést a 6. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalva az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: a TVI jóváhagyását követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére és meglévő közterületnév
egy részének átnevezésére
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
316/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a főváros területén lévő közterületeket nevez el az alábbiak szerint:
Kerület

Korábbi elnevezés/hrsz.

Új elnevezés

I.

6318 hrsz.-ú névtelen közterület

Kalevala park

10525/1 hrsz.-ú névtelen közterület

Fácános tér

6807/1 és 6807/2 hrsz.-ú közterület,
a Csaba utcának a Várfok utca
és Krisztina körút közötti része

Sándy Gyula köz

10287/8 hrsz.-ú névtelen közterület

Regőczi
István tér

137909/19 hrsz.-ú névtelen közterület

Hille Alfréd köz

137909/5 hrsz.-ú névtelen közterület

Helikopter köz

XII.

XVII.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

A napirend 43. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének és
2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
319/2019. (III. 27.) 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 Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata
mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a
következő döntések meghozatalát:
– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
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Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.
Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István
A napirend 44. pontja: Javaslat a KEHOP-1.2.0-152016-00020 jelű, „Klímastratégia és Éghajlatváltozási
Platform létrehozása Budapesten” című projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
320/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a KEHOP-1.2.0-15-201600020 azonosító számú projekt támogatási szerző
désének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert,
hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Tarlós István
A napirend 45. pontja: Javaslat közlekedési és klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témájú pályázatok
benyújtására a Horizont 2020 programba
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
321/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztésben leírtak szerint az
UCHA c. projektjavaslat fő céljával, amely olyan
innovatív megoldások kidolgozása, melyek igazodnak a felhasználói igényekhez, ezáltal is népszerűsítve az elektromos autók használatát, valamint
azzal, hogy Budapest mintabeavatkozást valósít
meg, amelynek célja az e-mobilitás népszerűsítése,
integrációja a városi közlekedésbe. Ennek alapján
támogatja a H2020-LC-GV-03-2019 kódjelű pályá
zati kiíráson „UCHA” című pályázatban a Fővárosi
Önkormányzat részvételét. Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentáció előkészítéséről, aláírásáról, valamint a
vezető partner részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Tarlós István
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322/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztésben leírtak szerint a
Design4All c. projektjavaslat fő céljaival, azaz a
lakosság igényeihez igazodó, inkluzív és digitálisan összekapcsolt közlekedési rendszerek kialakításával, amely segítségével az idősek és a mozgásukban korlátozottak számára jobb hozzáférhetőség
lehetséges a budapesti közösségi közlekedéshez.
Ennek alapján támogatja a H2020-MG-4-5-2019
kódjelű pályázati kiíráson „Design4All” című pályázatban a Fővárosi Önkormányzat részvételét.
Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges dokumentáció előkészítéséről,
aláírásáról, valamint a vezető partner részére történő megküldéséről.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Tarlós István
323/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért az előterjesztésben leírtak szerint az ARISTARCHOS c. projektjavaslat fő céljaival, azaz a
kültéri légszennyezettség és egyes klímaváltozásindikátorok hosszú távú előrejelzése és a számítások alapján az egészséghatások, illetve a társadalmi károk becslése, az eredmények alapján rövid és
hosszú távú stratégiák kidolgozása a légszennyezettség és a klímaváltozás káros egészséghatásainak csökkentésére, illetve a lakosság tájékoztatásában való szerepvállalás. Ennek alapján támogatja a
H2020-LC-SPACE-04-EO-2019-2020 kódjelű pályázati kiíráson „ARISTARCHOS” című pályázatban a Fővárosi Önkormányzat részvételét.
324/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat(ok) pozitív elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető partner között kötendő támogatási szerződés(eke)t, valamint a csatlakozási formanyomtatvá
ny(ok)at terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron
következő ülésére jóváhagyás céljából.
Határidő: a pályázat(ok) pozitív elbírálását követő 3
hónapon belül
Felelős: Tarlós István
A napirend 46. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi
Alap 2018. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
325/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Tájöko TájgazdálkodásÖkológia Alapítvány „Csapadékvíz-visszatartás és
hasznosítás lehetőségei a háztartásokban – szemléletformáló riportfilm” című pályázata támogatási
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szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
326/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért „A Főváros dél-pesti kerületeiben rossz állapotú zsidó sírkertek rendbetétele, fenntartható zöld megoldások kialakítása”
című pályázata támogatási szerződésének 1. számú
módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
327/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Hangya Közösség Alapítvány „»ADD TOVÁBB!« Szemléletformáló program” című pályázata támogatási szerződésének 1.
számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 47. pontja: Javaslat a Márton út 25.
szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztéséhez szükséges megállapodások megkötésére
Előterjesztők: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
328/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti 65528 hrsz.-ú, természetben
a 1038 Budapest, Márton út 25. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati jog módosításáról és a
fennálló használati jogviszony részletes szabályaira szóló megállapodást a Külkereskedelmi SC.-vel
(1038 Budapest, Márton út 25.) az előterjesztés –
előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
329/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti 65528 hrsz.-ú, természetben
a 1038 Budapest, Márton út 25. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodást a Külkereskedelmi SC. (1038 Budapest, Márton út 25.),
Csillaghegyi Munkás Tornaegylet (1038 Budapest,
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Márton út 25.) és a Mészöly Focisuli Sportegyesületekkel (1036 Budapest, Lajos u. 131. III/18.) az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal,
egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 48. pontja: Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
330/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
331/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a József Attila Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2019. június
30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót,
valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt 2019.
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda
Monitoring-Controlling Referatúra számára.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
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Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében: 2019. április 30.; a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi
benyújtása esetében: 2019. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
332/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
333/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
334/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
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335/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
336/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
337/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
338/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek
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Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
339/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
340/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft.
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
341/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének
hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
342/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapest Film Forgalmazó
és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a Budapest Film Forgalmazó és Mozi
üzemi Zrt. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti
tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében
2019. június 30. fordulónappal készítsen féléves
beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet, és azt
2019. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra számára.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében: 2019. április 30.; a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi
benyújtása esetében: 2019. augusztus 31.
Felelős: Tarlós István
343/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
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344/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
345/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §
(1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2019. évi üzleti tervét az
előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse
a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 49. pontja: Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására a
2020. évi labdarúgó-Európa-bajnokság önkéntes programjához kapcsolódóan
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
346/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a 2020. évi labdarúgó-Európa-bajnokság
önkéntes programjához kapcsolódó együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István
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A napirend 50. pontja: Javaslat a 2021. évi kosár
labda-Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
347/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2021. évi férfi kosárlabda-Európabajnokság megrendezésére irányuló pályázatának
részét képező, a Fővárosi Önkormányzat kötelezettségeit tartalmazó jognyilatkozatokat az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal azzal a feltétellel,
hogy a pályázáshoz, illetve a rendezéshez szükséges anyagi fedezetet, továbbá a benyújtandó állami garanciákat a Kormány a pályázati folyamat során külön kormányhatározatokkal biztosítja, amely
alapján az esemény esetleges megrendezése a Fővárosi Önkormányzat számára nem jár pénzügyi
kötelezettségvállalással, egyúttal felkéri a főpolgármestert a jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 51. pontja: Javaslat előzetes tulajdonosi
hozzájárulás megadására a Szent István Sportegyesület
által kialakítandó sportcsarnokra vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
348/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1219/2016. (VIII. 31.)
Főv. Kgy. határozatot a megváltozott beruházási tartalomra tekintettel és a Budapest IX. kerület
37736/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben
1097 Budapest, Mester utca 56–58. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 1–7., 1096 Budapest,
Lenhossék utca 2–6.) szám alatti ingatlan tulajdonosaként előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Szent István Sportegyesület (székhelye: 1095
Budapest, Mester u. 56–58., adószáma: 182528622-43; képviseli: dr. Nagyné Horváth Márta elnök)
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházást
valósítson meg fenti ingatlanon azzal, hogy a beruházás megvalósításának, a sportcsarnok tulajdonba
adásának feltételeit külön megállapodásban szükséges rögzíteni, mely megállapodás létrejötte egyben feltétele a beruházás megkezdésének is. Jelen
nyilatkozat a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti
támogatás igénybevételéhez került kiadásra.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházás megvalósításának, a sportcsarnok tulajdonba adásának
feltételeit rögzítő megállapodást a Budapesti Gaz-
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dasági Szakképzési Centrum mint az ingatlan vagyonkezelőjének bevonásával az építési engedélyes
terv rendelkezésre állását követően készítse elő és
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a megállapodás beterjesztésére: a Fővárosi
Közgyűlésnek az építési engedélyes terv rendelkezésre állását követő rendes ülése
Felelős: Tarlós István
A napirend 52. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
349/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést – figyelemmel a 350–351/2019. (III. 27.)
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.
350/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 1011/2013. (V. 29.) határozatot hatályon kívül
helyezi.
351/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A 219/2010. (II. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2019. május 31-re módosítja;
– a 650/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 47/2013. (II. 22.) határozat végrehajtási határidejét 2019. december 31-re módosítja;
– a 190/2017. (II. 22.) határozat végrehajtási határidejét 2019. november 30-ra módosítja;
– az 1291/2017. (IX. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2019. június 30-ra módosítja;
– a 756/2018. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja.
A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
352/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva 2019. április 1-jétől
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba,
múzeumi kulturális menedzser munkakörbe kinevezi Népessy Noémi Esztert, 2019. április 1-jétől 2019.
július 31-ig szóló 4 hónapos próbaidő kikötésével,
egyúttal 2019. április 1-jétől 2024. március 31. napjáig öt évre terjedő határozott időre megbízza a Budapesti Történeti Múzeumi főigazgatói feladatainak ellátásával. Illetményét bruttó 1 000 000 Ft/hó
kulturális illetménypótlékkal növelt együttes össze-
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gében állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy
gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó
munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.
Határidő: 2019. április 1.
Felelős: Tarlós István
A napirend 54. pontja: Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
353/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-használatra vonatkozó önkormányzati hatósági
ügyben eljáró másodfokú hatóságként U. Gy. által
benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja a
Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási
Bizottság 58/2019. (I. 22.) TGKHB számú (iktatószám: FPH061/878-2/2019.) határozatával elfogadott elsőfokú határozatot, és meghozza az erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés 3. számú
mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés
3. számú mellékletében foglaltak szerinti aláírására.
Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István
A napirend 55. pontja: Javaslat kulturális nonprofit
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
354/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft.
és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet
Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) megbízási szerződést
kössön az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – „John Carney – Glen Hansard, Markéta
Irglová: Egyszer… (Once)” című színpadi produkció megrendezésére vonatkozóan – 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 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

2019. június 19.
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355/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti-Egészségügyi
és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) vállalkozási szerződést
kössön az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – „Tersánszky J. Jenő: Misi mókus vándorúton” című színpadi produkció felújítására és
színpadra állítására vonatkozóan – 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 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
356/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti-Egészségügyi
és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) vállalkozási szerződést
kössön az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal – „Madách Imre: Az ember tragédiája”
című színpadi produkció felújítására és színpadra
állítására vonatkozóan – 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
50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
357/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala
Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) megbízással vegyes felhasználási szerződést kössön az előterjesztés 6. sz.
melléklete szerinti tartalommal – „Az aranygyapjas kaland” című előadás megrendezésére vonatkozóan – 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 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
358/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági
Színház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala
Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) megbízással vegyes felhasználási szerződést kössön az előterjesztés 7. sz.
melléklete szerinti tartalommal – „Az aranygyapjas
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kaland” című előadáshoz zene komponálására vonatkozóan – 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 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
359/2019.(III.27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) felhasználási szerződést
kössön az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal – „Az aranygyapjas kaland” című előadásban felhasznált a szerző által írt zenemű felhasználási jogára vonatkozóan – 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 50%-át.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István
A napirend 56. pontja: Döntés Bárczy István Díj
adományozásáról
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
360/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján
Bárczy István Díjat adományoz:
1. Ammerné Nagymihály Emília
2. Balassa László Miklósné
3. Balla Béláné
4. Bárkányi Gabriella
5. Bencze Péter
6. Bódi Csilla
7. Endrédi Józsefné
8. Ferenczi Kinga
9. Györeiné Boross Csilla Etelka
10. Hargitai Éva
11. Hirholczné Faragó Tünde
12. Indráné Matolcsy Gabriella
13. Kis Róbert
14. Kiss Tünde
15. Koltainé Balogh Katalin
16. Magyar Márta
17. Mihályné Molnár Zsuzsanna
18. Moss László
19. Rakonczai György

1328

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

4. dr. Hargitay András
5. Kállai Kiss Ernő
6. Korda György
7. dr. Antall József (1932–1993) (posztumusz)
8. Mindszenty József (posztumusz)
részére.
Határidő: 2019. június 19.
Felelős: Tarlós István

20. Sallai Ildikó
21. Sinkovicsné Király Angéla
22. Szabó Mónika
23. Törökné Horváth Andrea
24. Vásárhelyi Gabriella
25. Wollner Krisztina
részére.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Tarlós István
A napirend 57. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról
Előterjesztő: Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
361/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. h.
díszpolgári címet adományoz:
1. Béres Ilona
2. dr. Csókay András
3. Darnyi Tamás

2019. június 19.

A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 19/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-i ülésén.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

s

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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III. rész
Tájékoztató közterület-elnevezésekről
és közterület-elnevezés megszűnéséről
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros Közgyűlése a 798/2019. (V. 29.) határozatával
a Budapest X. kerület 40987/2 és 40987/3 hrsz.-ú közterületeknek (a Jászberényi út Kőrösi Csoma Sándor úttól Maglódi útig tartó szakaszának átnevezésével) a
Dreher Antal út,
a Budapest X. kerület 39204/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Sajó Sándor tér,
a Budapest XIII. kerület 25880/10 hrsz.-ú névtelen, közhasználatra átadott magánútnak a
Dokk utca,
a Budapest XIII. kerület 25880/7 és 25880/27 hrsz.-ú névtelen, közhasználatra átadott magánútnak a
Fedélköz utca,
a Budapest XIII. kerület 25900/4, 25881/2 és 25928 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Hajóépítő sétány,
a Budapest XIII. kerület 25880/24 és 25880/9 hrsz.-ú névtelen, közhasználatra átadott magánútnak a
Csele utca,
a Budapest XIII. kerület 28137 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Lőportár köz,
a Budapest XIII. kerület 25123/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Gabriel Garcia Márquez park,
a Budapest XIII. kerület 28222/3 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Szent Margit tér,
a Budapest XVI. kerület 105842/33 és 105842/2 hrsz.-ú ingatlanok között lévő sétánynak (a 105842/42 hrsz.-ú, a
Szurmay Sándor fasorra merőleges közterületnek) a
Maderspach Viktor sétány,
a Budapest XX. kerület 182660 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Kapitánypuszta út,
a Budapest Margitsziget egészén észak–déli irányban lefutó névtelen főútnak a Margit híd és az Árpád híd között
(érintett helyrajzi számok: 23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7, 23800/8) a
Schulek Frigyes sétány
elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL
A Budapest III. kerület 19283/1 hrsz.-ú közterület
Ladik utca
elnevezése telekalakítás miatt megszűnt.
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A HOSTIS Közalapítvány 2018. évi beszámolója
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A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2018. évi beszámolója
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