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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
33/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2020. (II. 5.) önkormányzati 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. §
A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. § 13–14.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő 15. ponttal egészül ki:
[Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt feladatai:]
...
„13. a kötelező állat-egészségügyi feladatokon túli egyes
állat-egészségügyi feladatok ellátása,
14. a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása, és
15. a fővárosi egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátáshoz kapott központi támogatás felhasználásával a
képalkotó diagnosztikai várólisták csökkentése, illetve
megszüntetése érdekében szükséges intézkedések szervezése a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben.”
2. §
Az SZMSZ 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A napirendi vita keretében bármely képviselő egy ízben, legfeljebb két perc időtartamban szólalhat fel, amelynek során kizárólag a napirendi javaslat kiegészítésére, egyes napirendi pontok elhagyására
vagy sorrendjük felcserélésére vonatkozó javaslatot fogalmazhat meg.”
3. §
Az SZMSZ 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„92. § (1) A főpolgármester harmadik személyekkel
szemben ellátja Budapest Főváros Önkormányzata törvényes képviseletét.

(2) A főpolgármester normatív utasításában Budapest
Főváros Önkormányzata képviseletére meghatalmazást,
illetve Budapest Főváros Önkormányzata nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazást a főpolgármesterhelyettes, a tanácsnok, a főjegyző, a Főpolgármesteri
Hivatal állományába tartozó köztisztviselő vagy munkavállaló, a bizottsági elnök, valamint a képviselőcsoport
vezetője számára adhat.
(3) Budapest Főváros Önkormányzata nevében jognyilatkozatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
– csak a Fővárosi Közgyűlés vagy átruházott hatáskörben eljáró szervének előzetes jóváhagyásával, pénzügyi
kötelezettségvállalás esetén pénzügyi ellenjegyzés mellett lehet tenni.”
4. §
Az SZMSZ
a) 13. § (3) bekezdésében a „november 15-éig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg, a „december 1-jéig” szövegrész helyébe pedig a „november 15éig” szöveg,
b) 75. § (2) bekezdésében az „önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselő” szövegrész
helyébe az „– a bizottság elnökének javaslatától függően önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett –
köztisztviselő” szöveg,
c) 75. § (3) bekezdésében a „titkári feladatok ellátásáról a főjegyző gondoskodik” szövegrész helyébe az
„adminisztratív és szervezési feladatok ellátásáról a főjegyző a bizottság elnökével együttműködésben gondoskodik” szöveg
lép.
5. §
Az SZMSZ 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 33/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 2. Vagyongazdálkodással összefüggő
hatáskörök része a következő 2.8a. sorral egészül ki:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
hatáskört
létrehozó
jogszabály
2.8a. előzetes jóváhagyás kötelezettségvállaláshoz ötmillió Alaptörvény 32.
forintot meghaladó, de egymilliárd forintot meg nem cikk (1) bekezdés
haladó értékű forrás felhasználásához
e) pont

C
átruházás
címzettje
Tulajdonosi
Bizottság

2. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 2. Vagyongazdálkodással összefüggő
hatáskörök része a következő 2.25a. és 2.25b. sorral egészül ki:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
C
hatáskört
átruházás
létrehozó
címzettje
jogszabály
2.25a kötelezettségvállalás ötmillió forintot meg nem haladó Alaptörvény 32. főpolgármester
. értékű forrás felhasználásáról
cikk (1) bekezdés
e) pont
2.25b döntés a Budapest Főváros Önkormányzata által kötött Alaptörvény 32. főpolgármester
. szerződés teljesítése körében felmerülő, a szerződéses cikk (1) bekezdés
jogok és kötelezettségek tartalmát nem megváltoztató
e) pont
kérdésben
3. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 4. Intézmények irányításával összefüggő
ágazati hatáskörök rész 4.11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
hatáskört
létrehozó
jogszabály
4.11. a
nevelési-oktatási
intézmény
fenntartójának 2011. évi CXC.
vagyonkezelésében levő, a Budapest Főváros törvény 83. § (4)
Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan tulajdonosát bekezdés h) pont
a fenntartó döntése előtt megillető véleményezési jogkör
gyakorlása, kivéve az át nem ruházható hatásköröket

C
átruházás
címzettje
Emberi
Erőforrások
Bizottsága

4. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat „11. Városüzemeltetéssel összefüggő
hatáskörök” része a következő 11.12. sorral egészül ki:
A

B

C
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közgyűlési hatáskör megjelölése

hatáskört
átruházás
létrehozó
címzettje
jogszabály
11.12 döntés a közszolgáltatási feladatok likviditási alapon Alaptörvény 32. főpolgármester
. történő finanszírozását előíró közszolgáltatási szerződések cikk (1) bekezdés
végrehajtása során a benyújtott havi likviditási terv
f) pont
elfogadásáról és annak alapján a finanszírozás tényleges
mértékének megállapításáról
5. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 12. Fővárosi jelképekkel, elismerésekkel és
ünnepekkel összefüggő hatáskörök része a következő 12.11a. sorral egészül ki:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
C
hatáskört
átruházás
létrehozó
címzettje
jogszabály
12.11a döntés a Budapest Építészeti Nívódíja és a Budapest 28/1992. (X. 1.) főpolgármester
. Építészeti
Nívódíja
Dicséret
elismerő
cím
Főv. Kgy.
adományozásáról
rendelet 4/A. §
(10) bekezdés
6. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 13. Településfejlesztéssel és -rendezéssel
összefüggő hatáskörök rész 13.8. sora helyébe a következő sor lép:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
hatáskört
létrehozó
jogszabály
13.8. más önkormányzat településrendezési eszközeivel, 314/2012. (XI.
településfejlesztési
koncepciójával,
integrált
8.) Korm.
településfejlesztési stratégiájával, településképi arculati
rendelet
kézikönyvével
és
a
településképi
rendeletével
összefüggésben Budapest Főváros Önkormányzatát
megillető hatáskörök gyakorlása

C
átruházás
címzettje
főpolgármester

7. Az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. Egyes támogatásokkal
összefüggő hatáskörök résszel egészül ki:
A
közgyűlési hatáskör megjelölése

B
hatáskört
létrehozó
jogszabály
13a. Egyes támogatásokkal összefüggő hatáskörök
13a.1. döntés a kulturális vagy sportcélú támogatások pályázati Alaptörvény 32.
úton történő odaítélésével kapcsolatban a pályázati terv cikk (1) bekezdés
és a pályázati kiírások jóváhagyásáról, a pályázatok
c) pont
szakmai véleményezését ellátó szakmai testület tagjainak

C
átruházás
címzettje
Emberi
Erőforrások
Bizottsága
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kijelöléséről, a pályázatok elbírálásáról, valamint a
kedvezményezettek személyéről és a részükre megítélt
támogatások összegéről
13a.2. döntés egyedi igénylés alapján kulturális vagy sportcélú Alaptörvény 32. főpolgármester
támogatás odaítéléséről
cikk (1) bekezdés
c) pont
13a.3. döntés támogatási igény vagy kérelem elbírálására Alaptörvény 32.
főjegyző
irányuló eljárásban, kivéve a bizottságra vagy a cikk (1) bekezdés
főpolgármesterre átruházott hatásköröket
c) pont
8. Hatályát veszti az SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat
8.1. 4. Intézmények irányításával összefüggő ágazati hatáskörök rész 4.37. sora, valamint
8.2. 11. Városüzemeltetéssel összefüggő hatáskörök rész 11.7. sora.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
35/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a kulturális és sportcélú támogatásokról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (4) bekezdés 8. és 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) E rendelet határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat)
által a kulturális vagy sportcélú tevékenységhez, illetve
ilyen tevékenységet folytató szervezetek részére nyújtott
támogatásra vonatkozó általános szabályokat.
(2) A Fővárosi Önkormányzat az éves költségvetésében a „Kulturális és sport keret” (továbbiakban: Keret) címen meghatározott előirányzat terhére támogatást
nyújt a kulturális szegénység mérséklését, a kulturális és sportolási lehetőségekre vonatkozó hozzáférés bővítését, a fővárosban élők közösségépítését, kulturálisművészeti jólétét, szellemi gazdagodását, továbbá az
egészségkultúra és egészséges életmód fejlesztését, a fizikai- és szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését célul kitűző és elősegítő tevékenységek, projektek,
programok megvalósításához, valamint az ilyen tevékenységet folytató szervezetek működéséhez.

mavédelmi, és a részvételiségre irányuló célkitűzéseire
és elvárásaira.
3. A Keret felhasználására vonatkozó
általános szabályok
3. §
(1) A Keret terhére támogatás az 1. §-ban meghatározott célkitűzések megvalósítását szolgáló, e rendelet
szerinti tevékenység és szakmai program megvalósításához vagy ilyen tevékenységet folytató szervezet működéséhez adható.
(2) Támogatás pályázati úton vagy egyedi támogatás igénylés alapján hozott döntéssel nyújtható. Pályázati kérelemmel, illetve egyedi támogatási kérelemmel
(a továbbiakban együtt: támogatási kérelem) bármely
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezet - ide nem értve az egyéni céget - élhet;
természetes személy támogatást nem igényelhet.
(3) A Fővárosi Önkormányzat – a fenntartásában működő költségvetési szerveknek nyújtott támogatás kivételével – a támogatás folyósítására (a támogatás felhasználásának, elszámolásának, továbbá a fel nem használt
támogatás visszafizetésének részletszabályait is tartalmazó) megállapodást köt.
4. Pályázati eljárás
4. §

2. Alapelvek
2. §
(1) A Keret felhasználásáról való döntések, így különösen a pályázati követelmények meghatározása, a támogatási döntések meghozatala során folyamatosan érvényesíteni kell:
a) az átláthatóság a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének folyamatos érvényesítése,
b) az egyenlő bánásmód követelményét, az önkényes
megkülönböztetés tilalmát és a pártatlanság elvét.
(2) A Keret felhasználásáról való döntések során figyelemmel kell lenni a Fővárosi Önkormányzat esélyegyenlőségi, kulturális- és sportszakmai, továbbá klí-

A Keret felhasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat évente egy vagy több támogatási pályázatot
hirdet meg.
5.§
A tárgyévet megelőző év november 30. napjáig a Fővárosi Önkormányzat pályázati tervet fogad el, amely
tartalmazza:
a) a támogatáspolitika tárgyévben tervezett prioritásait, az ezek érvényesítését szolgáló támogatási célkitűzéseket és a támogatás kedvezményezettjeinek tervezett körét;
b) a tárgyévben meghirdetni tervezett pályázati kiírás
alapjául szolgáló, a Keret terhére a tárgyévet megelőző-
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en lebonyolított és lezárt pályázatból származó szakmai
és költségvetési tapasztalatok összefoglalását;
c) a tárgyévben meghirdetni tervezett pályázati
felhívás(ok) közzétételének tervezett időpontját és tervezett támogatási keretösszegét.
6. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat a pályázatot a Fővárosi
Önkormányzat tárgyévi összevont költségvetésének hatálybalépését követő 30 napon belül hirdeti meg.
(2) A pályázati kiírást a Fővárosi Önkormányzat a hivatalos internetes oldalán teszi közzé.
(3) A pályázat keretében nyújtott támogatás esetén
a támogatás feltételeit e rendelet és a pályázati kiírás
együttesen, egymásra tekintettel határozza meg. A pályázati kiírás az e rendeletben foglaltakhoz képest további, részletes feltételeket határozhat meg.
7. §
(1) Ha a beérkező pályázati kérelem nem tartalmazza
az összes előírt adatot vagy ahhoz nem csatoltak minden
szükséges iratot, hiánypótlás keretében a pályázótól legfeljebb 15 napos határidő tűzésével egy alkalommal további adatok, iratok szolgáltatása kérhető.
(2) Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatokról, a pályázatok benyújtási határidejét követő legfeljebb
45 napon belül dönt. E határidő – a pályázó előzetes értesítése mellett – egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal
meghosszabbítható.
8. §
(1) A működési célú pályázatok kivételével, a pályázat szakmai véleményezését a Fővárosi Önkormányzat
által – pályázati kiírásonként – felkért szakmai testület
végzi. A szakmai testület a döntéshozó részére döntési
javaslatot fogalmaz meg.
(2) A szakmai testületnek legalább három olyan tagból kell állnia, aki az adott pályázat szerinti támogatási célhoz és szakterülethez igazodó szakértelemmel bíró
elismert személy.
(3) A pályázatok véleményezésére felkért szakmai
testület tagjainak névsorát a pályázati kiírásban ismertetni kell.
(4) Ha a döntéshozó a szakmai testület javaslatától eltérő tartalommal dönt a pályázatról, az eltérést a döntésben indokolni szükséges.
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9. §

A pályázat elbírálását követő 15 napon belül a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja a döntésről a pályázókat.
5. Egyedi támogatásra irányuló kérelemre
nyújtott támogatás
10. §
(1) Egyedi támogatásra irányuló kérelemre nyújtott
támogatás (továbbiakban: egyedi támogatás) olyan célra nyújtható, amely a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi pályázati kiírásokban nem szerepel,
és a kérelem kiemelt és innovatív kulturális vagy sport
célra irányul.
(2) A kérelmező az egyedi támogatási igényét a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány megküldésével terjesztheti elő. Ha a beérkező támogatási igény
nem tartalmazza az összes előírt adatot vagy ahhoz nem
csatoltak minden szükséges iratot, a támogatást kérőtől
legfeljebb 15 napos határidő tűzésével egy alkalommal
további adatok, iratok szolgáltatása kérhető.
(3) Ha az igénylés nem a formanyomtatványon érkezik, vagy a támogatást kérő a szükséges adatokat vagy
iratokat a hiánypótlásra felszólítást követően sem szolgáltatja, a támogatási igényt vissza kell utasítani, ennek
hiányában arról érdemben dönteni szükséges.
(4) Egyedi támogatásra kulturális területen legfeljebb
a Keret 8%-a, sport területen legfeljebb a Keret 7%-a
használható fel. Működési célra egyedi támogatás nem
adható.
II. Fejezet
A Keret által támogatható feladatok
6. Kulturális feladatok
11. §
A kultúra területén pályázati úton az alábbi támogatási célokra adható támogatás:
a) kulturális tevékenységet folytató szervezet működése;
b) kulturális tevékenységet folytató szervezet szakmai tevékenysége, kulturális program megvalósítása;
c) egyéb különösen kiemelkedő minőséget képviselő,
innovatív kulturális tevékenység.
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12. §

A kultúra területén egyedi döntéssel a kulturális területen kiemelkedő tevékenység végzése, mintaprojekt, innovatív, eseti jellegű, az igénylő fő tevékenységétől eltérő kulturális szakmai program támogatható.
7. Sport feladatok
13. §
(1) A sport területén pályázati úton az alábbi támogatási célokra adható támogatás:
a) a budapesti területi sportszövetségek alapvető működési feltételeinek biztosítása, és az általuk működtetett budapesti versenyrendszer fenntartása;
b) Budapest területén működő sportszakemberképzéssel foglalkozó sportszövetségek és sportegyesületek képzési és továbbképzési tevékenységének működtetése;
c) a budapesti sportági és iskolai versenyrendszerek
kialakítása, vagy az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolítása;
d) budapesti sportszakmai szervezet nemzetközi
sportkapcsolatainak fejlesztése;
e) nemzetközi sportesemény Budapesten való megrendezése;
f) a sport és a mozgásgazdag életmód népszerűsítése;
g) a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítása
Budapest területén; és
h) Budapest területén a szabadidősport népszerűsítésével foglalkozó sportszervezetek működésének támogatása.
(2) A sport területén egyedi döntéssel az (1) c)–e)
pontjában meghatározott célra adható támogatás.

2020. június 26.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti célból nyújtott
támogatásra vonatkozó pályázati feltételeket úgy kell
meghatározni, hogy a támogatott szervezetek között a
támogatás felosztása során megfelelően figyelembevételre kerüljenek az alábbi szempontok:
a) a sportszövetségi versenyrendszerben résztvevő
igazolt versenyzőinek létszáma;
b) a sportszövetség által szervezett korosztályos bajnokságok száma;
c) a sportszövetség által szervezett, a bajnoki versenyrendszerén kívüli sportesemények száma;
d) a sportszövetség által megrendezett eseményeken
résztvevők száma;
e) a sportszövetség kiemelt nemzetközi versenyeinek
száma; és
f) a sportszövetségi eseményrendezés fajlagos költségigény a versenyrendezés sajátosságaira tekintettel.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. §
A 2020. évre irányuló pályázati kiírásokról a Fővárosi Önkormányzat a rendelet hatálybalépését követő 60
napon belül dönt.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 35/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Kérelem egyedi támogatás igényléséhez
Program, esemény megnevezése:
Időpont:
Helyszín:
A kérelmező adatai:
A kérelmező (szervezet) hivatalos megnevezése:
Szervezeti/működési formája:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
KSH statisztikai számjele:
Civil szervezetek esetében a Fővárosi Civil Adatbázisban
a szervezet nyilvántartási száma: 1
Bankszámla száma:
A számlavezető pénzintézet neve:
A képviseletre jogosult személy neve:
A képviseletre jogosult személy beosztása:
A kapcsolattartó neve:
A kapcsolattartó telefonszáma:
A kapcsolattartó e-mail címe:
A kérelem mellékletei:
1.
2.
3.
4.
5.

Költségvetés tervezet
A program, esemény rövid leírása
Áfa nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Kötelezően csatolandó továbbá:
1. Cégbejegyzési végzés/bírósági határozat 30 napnál nem régebbi hiteles másolata
2. Aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi hiteles másolata
Kelt: Budapest, …….. év. ……………hó ….. . nap
_________________________
Cégszerű aláírás
1
Fővárosi Civil Adatbázisban való regisztrációt a Fővárosi Civil Irodán lehet megtenni.
Fővárosi Civil Iroda címe: 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
Telefonszám: 327-1211 és 327-1216; Fax szám: 318-8188; E-mail cím: civiliroda@budapest.hu
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Nyomtatvány 1. számú melléklete
Költségvetés tervezet
Program, esemény megnevezése:
Időpont:
Helyszín:
A program tervezett költségei:

nettó Ft

bruttó Ft

igényelt
támogatás 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Költségek mindösszesen:
2
Amennyiben a támogatást igénylő szervezet a kiadásaiban szereplő előzetesen felszámított áfa összegét
a fizetendő Áfá-jával szemben levonásba helyezi, abban az esetben az igényelt támogatás összege nem
lehet magasabb, mint a nettó kiadások összege.
A program megvalósításához tervezett
pénzügyi források: (igényelt és
rendelkezésre álló egyaránt)
Saját forrás
1. Saját pénzeszköz
2. Jegybevétel
3. Egyéb bevételek:


Szponzori szerződések bevételei


Közösségi (EU), állami, önkormányzati
támogatások:


 Budapest
Főváros
Önkormányzatától:
Pénzügyi források mindösszesen:

összeg Ft

Megjegyzés:

Kelt: Budapest, ………. év ……………hó ….. . nap

______________________________
Cégszerű aláírás
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Nyomtatvány 2. számú melléklete

A program, esemény rövid leírása,
a támogatás felhasználási céljának meghatározása:

Kelt: Budapest, 2020.. ……………hó ….. . nap
______________________________
Cégszerű aláírás
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Nyomtatvány 3. számú melléklete
ÁFA nyilatkozat
támogatások elszámolásához
Kedvezményezett neve:...........................................................................................
Kedvezményezett adószáma:…………….…….…….-…….-………
Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki!
1.

A kedvezményezett nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt:

2.

P.h.

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása

A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak. A szerződésben megjelölt tevékenységgel
kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog
illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt:
P.h.
2.a

a kedvezményezett (cégszerű) aláírása
A kedvezményezett alanya az ÁFA-nak, de azt a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem
vonhatja le. A kedvezményezett vállalja, hogy a szerződésben megjelölt tevékenységgel
kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra
vonatkozó adólevonási jogával nem él. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

Kelt:
P.h.
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása
Kiegészítő, tájékoztató adat(ok): a 2.a pont választása esetében
a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a tételes főkönyvi kivonatot, az ÁFA analitikát, valamint
az ÁFA bevallás hitelesített másolati példányát a támogató rendelkezésére bocsátja.
A rendelkezésre bocsátás ideje:
- az elszámolással egyidejűleg, vagy ha ez a bevallás időintervalluma miatt nem lehetséges, akkor -az ÁFA
bevallás elkészülését követő 5 munkanapon belül
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy fenti anyagok részét képezik az elszámolásnak, így az elszámolás
lezárására csak a rendelkezésre bocsátást követően kerülhet sor.
Kelt: Budapest, ……..

év ………………….. hónap ………… nap
P.h.
a kedvezményezett (cégszerű) aláírása
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Nyomtatvány 4. számú melléklete
Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Knyt.) 6.§-ának (1)-(2) és (5) bekezdése értelmében azon pályázó:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
Kijelentem, hogy pályázatomhoz csatolom „Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról” című dokumentumot.

Kelt: Budapest, ……. év ……………hó ….. . nap

P.h.

a képviselő aláírása
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Nyomtatvány 5. számú melléklete
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A kérelmező megnevezése:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1.

nem áll fenn vagy

2.

fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1.

nem áll fenn vagy

2.

fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Budapest, ……… év ……………hó ….. . nap

P.h.

s

a képviselő aláírása
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
38/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok ellenérték fejében hasznosított szerződéseinek
veszélyhelyzettel összefüggő alkalmazásáról
A Fővárosi Közgyűlés
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 7. pontjában, valamint 107. §-ban meghatározott feladatkörében,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya Budapest Főváros Önkormányzata mint bérbeadó által bérleti vagy más ellenértéket tartalmazó szerződés (továbbiakban együtt: bérleti szerződés) útján hasznosított, nem lakás célú helyiségekre és
helyiségnek nem minősülő nem lakás célú ingatlanokra terjed ki.
2. §
(1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozás, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet és a szakszervezet bérleti szerződés szerinti díja 2020. március 1. és 2020. június 30. közötti időszakra (továbbiakban: kedvezményes időszak) 25%-kal
csökken. A kedvezmény nem vonatkozik a bérleti szerződésben a bérlőre áthárított társasházi közös költségre.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérlő 2020. július 31-ig
írásban előterjesztett kérelme alapján, a bérbeadóval történő megállapodás szerint a kedvezményes időszakra
szóló bérleti díj az árbevétel-csökkenéssel arányosan, de
legfeljebb 90%-kal csökkenthető, ha
a) a bérlő hitelt érdemlően igazolja, hogy a kedvezményes időszakban elért árbevétele a megelőző év azonos naptári hónapjaiban elért árbevételhez képest 25%nál nagyobb mértékben csökkent, és
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kisvállalkozásnak minősülő bérlő esetén az átlagos statisztikai létszáma 2020.
június 30-án legfeljebb 10%-kal alacsonyabb, mint 2020.
február 29. napján volt.

3. §
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősülő vállalkozás 2020. július 31-ig írásban előterjesztett
kérelme alapján, a bérbeadóval történő megállapodás
szerint a kedvezményes időszakra szóló bérleti díj az árbevétel-csökkenéssel arányosan, de legfeljebb 90%-kal
csökkenthető, ha
a) a bérlő hitelt érdemlően igazolja, hogy a kedvezményes időszakban elért árbevétele a megelőző év azonos naptári hónapjaiban elért árbevételhez képest 33%nál nagyobb mértékben csökkent, és
b) a bérlő átlagos statisztikai létszáma 2020. június
30-án legfeljebb 10%-kal alacsonyabb, mint 2020. február 29. napján volt.
4. §
A 2–3. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók abban az
esetben, ha a bérlő olyan jogalany, aki a teljes bérleti díja
vonatkozásában működési célú támogatást kap az államtól vagy helyi önkormányzattól.
5. §
A 2–3. § szerinti bérlő – a 4. §-ban meghatározott bérlő kivételével – a 2020. július 31-ig írásban előterjesztett
kérelme alapján a kedvezményes időszakra a bérleti díjat tizenkét havi kamatmentes részletben fizetheti meg.
6. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
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.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
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.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Budai Vár várakozási övezet területe: Az I. kerületben a Dísz tér, Hunyadi János út (Szabó Ilonka utca
és Dísz tér közötti szakasza) és a Palota út (Dísz tér és
Lovas utca közötti szakasza) területe.”

2. §
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §
Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
5. §
Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
6. §
Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 39/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az R. 1. melléklet „3 órás maximális várakozási idejű területek” cím II. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Bem rakpart – Csalogány utca – Széna tér – Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Trombitás
utca – Garas utca – Marczibányi tér – Ribáry utca – Bimbó út – Ady Endre utca – Szemlőhegy utca – Rómer Flóris utca
– Margit utca – Margit körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket és a Mecset utcát.”
2. Az R. 1. melléklet „4 órás maximális várakozási idejű területek” cím XII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„XII. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Várfok utca – Vérmező út – Krisztina körút – Magyar jakobinusok tere
– Alkotás utca – Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Fürj utca – Lejtő utca – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Németvölgyi út – Muskátli utca – Nárcisz utca – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Galántai utca – Székács
utca – Goldmark Károly utca – Határőr út – Pethényi köz – Diós árok – Józsa Béla köz – Alsó-Svábhegyi út – Kútvölgyi út által határolt terület, beleértve – a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utcának a Székács utca és Határőr út közötti szakasza, és a Határőr útnak a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza kivételével – a határoló utakat és tereket; továbbá a Fogaskerekű utca Pethényi köz és Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza,
és a Sirály utca.”
3. Az R. 1. melléklet „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. kerület:
A Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza, a Palota út Dísz tér és Lovas út közötti
szakasza, valamint a Szirtes út 32. és 34. szám közötti terület.”
4. Az R. 1. melléklet „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím II. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasza; továbbá a Szilágyi Erzsébet fasor – Gábor
Áron utca – Pasaréti út – Radna utca – Hermann Ottó utca – Lórántffy Zsuzsanna út – Fillér utca – Lévay utca – Alvinci
út – Bimbó út – Alsó Törökvész út – Eszter utca – Áldás utca – Szemlőhegy utca – Józsefhegyi utca – Csejtei utca- –
Pusztaszeri út – Szépvölgyi út – Árpád fejedelem útja – Margit körút – Margit utca – Mecset utca – Rómer Flóris utca
– Szemlőhegy utca – Ady Endre utca – Bimbó út – Ribáry utca – Marczibányi tér – Garas utca – Trombitás út által határolt terület, beleértve – a Szemlőhegy utca, a Józsefhegyi utca, a Csejtei utca, a Margit körút, a Margit utca, a Mecset utca, a Rómer Flóris utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Marczibányi tér és a Garas utca kivételével – a határoló utakat és tereket.”
5. Az R. 1. melléklet „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„XIII. kerület:
A Szabolcs köz; valamint a Népsziget területének kivételével a Jászai Mari tér – Duna pesti ága – Újpesti vasúti összekötő híd – Balzsam utca – Újpalotai út – Dugonics utca – Madridi utca – Szent László út – Kámfor utca – Tatai utca –
Szegedi út – Dévényi utca – Vágány utca –Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Lehel tér – Váci
út – Nyugati tér – Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”
6. Az R. 1. melléklet „Időtartam korlátozás nélküli területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„XIV. kerület:
A 3. mellékletben megjelölt védett övezet kivételével a Dózsa György út – Vágány utca – Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca –
Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – Jerney utca – Fogarasi út – Álmos vezér útja – Örs vezér útja – Örs vezér tere
– Füredi utca – Ond vezér útja – Vezér utca – Kerepesi út által határolt terület, beleértve – a Kacsóh Pongrác útnak a
Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza kivételével – a határoló utakat és tereket.”
2. melléklet a 39/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím I. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. kerület:
A Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza, a Palota út Dísz tér és Lovas út közötti
szakasza, valamint a Szirtes út 32. és 34. szám közötti terület.”
2. Az R. 2. melléklet „1. díjtételű területek” cím a következő új, XIII. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:
„XIII. kerület:
A Jászai Mari tér – Újpesti rakpart – Dráva utca – Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca – Lehel utca — Lehel tér — Váci út — Nyugati tér —Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Szabolcs közt.”
3. Az R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím a következő új, XII. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:
„XII. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Várfok utca – Vérmező út – Krisztina körút – Magyar jakobinusok tere –
Alkotás utca – Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Fürj utca – Lejtő utca – Apor Vilmos tér – Jagelló út
– Németvölgyi út – Muskátli utca – Nárcisz utca – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Galántai utca – Székács utca –
Goldmark Károly utca – Határőr út – Pethényi köz – Diós árok – Józsa Béla köz – Alsó-Svábhegyi út – Kútvölgyi út által
határolt terület, beleértve – a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utcának a Székács utca és Határőr út közötti szakasza, a Határőr útnak a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza kivételével – a határoló
utakat és tereket; továbbá a Fogaskerekű utca Pethényi köz és Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza és a Sirály utca.”
4. Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím II. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Margit körút – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Trombitás utca – Garas utca – Marczibányi tér – Ribáry
utca – Bimbó út – Ady Endre utca – Szemlőhegy utca – Rómer Flóris utca által határolt terület, beleértve – a Margit
körút és a Széll Kálmán tér kivételével – a határoló utakat és tereket és a Mecset utcát; valamint a Margit körút – Török
utca – Frankel Leó út – Zsigmond tér – Ürömi utca – Kolozsvári Tamás utca – Daru utca – Felhévízi utca – Pusztaszeri út – Árpád fejedelem útja által határolt terület, beleértve – a Margit körút kivételével – a határoló utakat és tereket.”
5. Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím a következő új, XIII. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:
„XIII. kerület:
A Duna pesti ága – Róbert Károly körút – Vágány utca – Dózsa György út – Dráva utca által határolt terület, beleértve – a Dózsa György út és a Dráva utca kivételével – a határoló utakat és tereket.”
6. Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIII. kerület:
A Duna pesti ága – Rákos patak – Tatai utca – Szegedi út – Dévényi utca – Róbert Károly körút – Árpád híd által határolt terület, beleértve – a Róbert Károly körút kivételével – a határoló utakat és tereket.”
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7. Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIV. kerület:
A 3. mellékletben megjelölt védett övezet kivételével a Dózsa György út – Ajtósi Dürer sor – Hungária körút – Kacsóh
Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca
– Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – Jerney utca – Fogarasi út – Álmos vezér útja – Örs vezér útja – Örs vezér tere
– Füredi utca – Ond vezér útja – Vezér utca – Kerepesi út által határolt terület, beleértve – az Ajtósi Dürer sor, és a Kacsóh Pongrác út Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza kivételével – a határoló utakat és tereket; valamint a Hungária körút Vágány utca és Kacsóh Pongrác út közötti szakasza.”
8. Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím II. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor – Gábor Áron utca – Pasaréti út – Radna utca – Hermann Ottó utca – Lórántffy Zsuzsanna
út – Fillér utca – Lévay utca – Alvinci út – Bimbó út – Alsó Törökvész út – Eszter utca – Áldás utca – Szemlőhegy utca
– Józsefhegyi utca – Csejtei utca – Felhívízi utca – Daru utca – Kolozsvári Tamás utca – Ürömi utca – Zsigmond tér –
Frankel Leó út – Török utca – Margit körút – Margit utca – Mecset utca – Margit utca – Rómer Flóris utca – Szemlőhegy
utca – Ady Endre utca – Bimbó út – Ribáry utca – Marczibányi tér – Garas utca – Trombitás út által határolt terület,
beleértve – a Szemlőhegy utcának az Ady Endre utca és Rómer Flóris utca közötti szakasza, a Felhévízi utca, a Daru
utca, a Kolozsvári Tamás utca, az Ürömi utca, a Zsigmond tér, a Frankel Leó utca, a Török utca, a Margit körút, a Margit utca, a Mecset utca, a Rómer Flóris utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Marczibányi tér, a Garas
utca és a trombitás út kivételével – a határoló utakat és tereket.”
9. Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIII. kerület
A Népsziget területének kivételével a Duna pesti ága – Újpesti vasúti összekötő híd – Balzsam utca – Újpalotai út – Dugonics utca – Madridi utca – Szent László út – Kámfor utca – Tatai utca – Rákos-patak által határolt terület, beleértve
a határoló utakat és tereket.”
10. Hatályát veszti az R. 2. melléklet
a) „3. díjtételű területek” cím XI. kerületre vonatkozó rendelkezése,
b) „3. díjtételű területek” cím XII. kerületre vonatkozó rendelkezése, és
c) „5. díjtételű területek” cím XIV. kerületre vonatkozó rendelkezése.
3. melléklet a 39/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budai Vár
A Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér.”
4. melléklet a 39/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Hatályát veszti az R. 5. melléklet „2. Minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1.
üzemzárásig az alábbi várakozási övezetekben kell fizetni a várakozásért” cím 4. pontja.
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