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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 64/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az új típusú koronavírus el-
leni védekezéshez szükséges intézkedésekről  .............................................................................................................................. 1968

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 65/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete építési tilalom elrendelésé-
ről  .................................................................................................................................................................................................. 1969
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
64/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az új típusú koronavírus elleni védekezéshez szükséges intézkedésekről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó 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 (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban meghatározott 
feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. § 

Budapest Főváros Önkormányzata a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetege-

dést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének meg-
óvása érdekében a SARS-CoV2 vírusfertőzés szűréséhez 
szükséges ingó vagyonának a tulajdonjogát vagyontár-
gyanként 10 000 Ft egyedi értékhatárig ingyenesen át-
ruházhatja a járvány terjedésének megakadályozása és 
a károk enyhítése szempontjából kiemelten fontos köz-
szolgáltatásokat ellátó vagy e szempontból kiemelten 
fontos egyéb területen működő szervezetek részére.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályvesztésével 
egyidejűleg hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
65/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

építési tilalom elrendeléséről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó 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 (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) 
pont ba) alpontban meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el: 

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest II. ke-
rület, belterület 14534/6 hrsz. alatt felvett, 1025 Buda-
pest II. kerület, Apostol utca 21/1. szám alatt található 
társasházi ingatlan és albetétjei vonatkozásában a helyi 
védelem alá helyezési eljárás időtartamára, de legfeljebb 
2021. december 31-ig építési tilalmat rendel el.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester

s



1970 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2020. december 15.

sFŐVÁROSI KÖZLÖNY
Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja.

Kiadja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
A kiadásért és szerkesztésért felelős személy: dr. Számadó Tamás főjegyző.

A Fővárosi Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.budapest.hu/fovarosikozlony honlapon érthető el.
ISSN 0139-1399 (Nyomtatott)

ISSN 2732-0693 (Online)


		2020-12-15T17:31:03+0100
	Számadó Tamás
	A Fővárosi Közlöny ezen lapszámát hitelesítem.




