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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
19/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
a járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozásról
Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorló
főpolgármesternek a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.
§-ában adott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:

1. §
A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területére 9 óra és 20 óra között egyéni
szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos
közlekedés és háziállat közterületi sétáltatása céljából
sem lehet belépni vagy tartózkodni.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 20-án hatályát veszti.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
20/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a Fővárosi Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ban meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltakat nem kell alkalmazni az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, illetve a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében szükséges ingó vagyon államháztartási körbe
tartozó szervezet vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára beszerzési áron történő továbbértékesítésekor a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő ügyletek esetén.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti esetben értékbecslésnek a beszerzési árat tartalmazó okiratot kell tekinteni.”

2. §
Hatályát veszti az R. 18. § (1a)–(1b) bekezdése.
3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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