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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének
15/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a Főpolgármesteri Hivatalban 
és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó 

köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 236. § (4), (5) bekezdés c) pontjában, 237. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

 E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és 
Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél foglalkoz-
tatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a 
továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki. 

2. §

 A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szerveze-
ti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés c) pontjában 
meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Főpolgármes-
teri Hivatalban az irodavezető, a főosztályvezető, a Bu-
dapest Főváros Közterület-felügyeleténél az igazgató ré-
szére adott vezetői kinevezés,

b) osztályvezetői szintnek a Főpolgármesteri Hivatal-
ban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél az 
osztályvezető részére adott vezetői kinevezés 

felel meg.

3. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban 
a) irodavezetői, vagy főosztályvezetői kinevezés ese-

tén a vezető az alapilletménye 15%-ának,
b) osztályvezetői kinevezés esetén a vezető az alapil-

letménye 10%-ának
megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogo-

sult.

 (2) A Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél 
a) igazgatói kinevezés esetén a vezető az alapilletmé-

nye 15%-ának,
b) osztályvezetői kinevezés esetén a vezető az alapil-

letménye 10%-ának
megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogo-

sult.

Juttatások

4. §

A Főpolgármesteri Hivatal és Budapest Főváros Köz-
terület-felügyelete a köztisztviselő lakásépítését, vásár-
lását, bővítését és korszerűsítését kamatmentes kölcsön-
nel támogatja.

5. §

A köztisztviselő jogosult évenként egy alkalommal 
szervezett komplex egészségügyi szűrővizsgálaton díj-
mentesen részt venni.

6. §

 A köztisztviselő kérelmére, évenként – a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a 
továbbiakban: szja törvény) meghatározott adómentes 
mértékig – hat hónap alatt visszatérítendő illetményelő-
leg folyósítható.

7. §

A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála ese-
tén, továbbá az elhunyt köztisztviselő temetési költsége-
it viselő közeli hozzátartozóját temetési segély illeti meg. 
Közeli hozzátartozónak minősülnek: a házastárs, a be-
jegyzett élettárs, a szülő, a gyermek, az örökbefogadott, 
a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mos-
toha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

8. §

 (1) A köztisztviselő a Kttv. 151. §-a alapján cafetéria-
juttatásra jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetéria-
juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illet-
ményalap ötszörösénél.

(2) A köztisztviselő a javára az adóévben megállapí-
tott keretösszegen belül, az szja törvény 71. § (1) bekez-
dés a)–f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott 
cafetéria-elemek közül választhat, legfeljebb az ott meg-
határozott mértékig és feltételekkel.

9. §

 A Főpolgármesteri Hivatal és Budapest Főváros Köz-
terület-felügyelete az adóévben az szja törvény szerint 
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további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújt a köz-
tisztviselő részére, amennyiben annak pénzügyi fedeze-
tét az éves költségvetés biztosítja.

10. §

 A rendelet 4–9. §-aiban megállapított juttatások és tá-
mogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet éven-
te határozza meg, a juttatások és támogatások feltételeit, 
elbírálásának, elszámolásának rendjét a Főpolgármeste-
ri Hivatal vezetője és Budapest Főváros Közterület-fel-
ügyeletének igazgatója – jogszabályok keretei között – a 
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

11. §

(1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Főpolgármesteri Hivatalban és 
a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztvi-
selőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi jut-
tatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet 
(a továbbiakban: Juttatási rendelet) a 2/A. § a)–b) pont-
jai kivételével.

(3) Hatályát veszti a Juttatási rendelet 2/A. § a)–b) 
pontja a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi 
összevont költségvetéséről szóló önkormányzati rende-
let hatálybalépése napján. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletet érintő tárgyköröket a Főpolgármesteri Hi-
vatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészség-
ügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: Juttatási rendelet) szabályozta.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2012. március 1-jei ha-
tálybalépésével módosulnak a helyi önkormányzatok ál-
tal foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügy-

kezelők jogviszonyát érintő egyes szabályok. A juttatási 
rendelet címében megjelölt Fővárosi Közterület-felügye-
let megnevezése időközben „Budapest Főváros Közterü-
let-felügyelete”-re változott, ezért, továbbá a Kttv. rende-
letet érintő módosításaira tekintettel vált szükségessé az 
új rendelet megalkotása.

A Kttv. 237. §-a szerint változatlanul a Fővárosi Köz-
gyűlés határozza meg rendeletben – a törvény keretei kö-
zött – a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelők 
részére adható béren kívüli juttatásokat, a szociális és ke-
gyeleti támogatásokat. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és Budapest Főváros Köz-
terület-felügyelete szervezeti tagozódásához igazodó bel-
ső szervezeti egységek vezetésére adható vezetői kineve-
zéseket, munkaköröket állapítja meg.

A 3. §-hoz

Megállapítja a vezetői illetménypótlék mértékét.

A 4–9. §-hoz

A köztisztviselők részére biztosított béren kívüli jutta-
tásokat és támogatásokat határozza meg.

A 10. §-hoz

A rendelet 4–9. §-aiban megállapított juttatások és tá-
mogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet éven-
te határozza meg, a juttatásuk és támogatások feltételeit, 
az elbírálásának, elszámolásának rendjét a Főpolgármes-
teri Hivatal vezetője és Budapest Főváros Közterület-fel-
ügyeletének igazgatója – jogszabályok keretei között – a 
közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábban e tárgy-
kört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről ren-
delkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
17/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. mellékletének (A 
Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „Közbe-
szerzési Bizottság” cím 5. és 6. pontjai az alábbiak sze-
rint módosulnak:

„5. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei”, a „X. kerületi Újköztemető 
előtti körforgalom” projektekhez kapcsolódó, valamint 
az ”Általános önkormányzati fi nanszírozási célú hitelfel-
vétel” tárgyú közbeszerzési eljárásokban – értékhatártól 
függetlenül – dönt az eljárás megindításáról. Jóváhagy-
ja az előzetes összesített tájékoztatót, a közbeszerzési el-
járást megindító felhívást és dokumentációt, azok érdemi 
módosításait, a Bírálóbizottság összetételét.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)

6. Értékhatártól függetlenül dönt 

a) a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei”, a „X. kerületi Újköztemető 
előtti körforgalom” projektekhez kapcsolódó, valamint 
az „Általános önkormányzati fi nanszírozási célú hitel-
felvétel” tárgyú közbeszerzési eljárásokban a részvételre 
jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentke-
ző/ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá/alkal-
matlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés/ajánlat 
egyéb okból történő érvénytelenné, illetve a részvételi je-
lentkezés/ajánlat érvényessé nyilvánításáról, továbbá 

b) a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei”, és a „X. kerületi Újközteme-
tő előtti körforgalom” projektek kapcsán az eljárás ered-
ményéről, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/
eredményességéről.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”

2. §

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének (A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármester-

re átruházott hatáskörök jegyzéke) „XVIII. Közbeszerzé-
si eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök” cím 3. pontja az 
alábbiak szerint módosul:

„3. Javaslatot tesz a döntéshozónak a közép- és hosz-
szú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsá-
tására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a közbeszer-
zési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, 
azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összeté-
teléről, a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, 
a részvételre jelentkező/ajánlattevő szerződés teljesíté-
sére alkalmassá/alkalmatlanná nyilvánításáról, a rész-
vételi jelentkezés/ajánlat egyéb okból történő érvényte-
lenné, illetve a részvételi jelentkezés/ajánlat érvényessé 
nyilvánításáról, az eljárás eredményéről, a közbeszerzé-
si eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről szó-
ló döntésre.

2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”

3. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 
a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselőtestület 
egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormány-
zat testületére, törvényben meghatározottak szerint tár-
sulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást 
adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatás-
kör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatal-
mazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök 
átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A BKV Zrt. adósságának fi nanszírozása és hosszú távú 
működésének (működőképességének) biztosítása érde-
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kében 11 milliárd Ft összegű hitel felvételére van szük-
ség közbeszerzési eljárás keretében. Az eljárás hatékony 
és gyors lebonyolítása érdekében szükséges az SZMSZ 
5. sz. mellékletének megfelelő módosítása és a hatás-
kör Közbeszerzési Bizottsághoz való telepítése, kivéve a 
közbeszerzési eljárás eredményéről, az eredményességé-
ről/eredménytelenségéről való döntést, amely továbbra is 
a Fővárosi Közgyűlést illeti. 

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban foglaltakkal összefüggésben pontosíta-
ni szükséges a főpolgármesternek a hitelfelvétellel kap-
csolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó hatáskörét.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag 
szükséges deregulációról rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
21/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 

14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország Alap-
törvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény  63/A. § l) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rende-
li el:

1. §

A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 
31.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének V. kerület Zöldte-
rület cím alatti felsorolásból a „Kossuth tér” szövegrész 
hatályát veszti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS 

Általános indokolás

A közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) melléklete 

a főváros területén található kiemelt közcélú zöldterüle-
teket nevesíti. A nevesített kiemelt közcélú zöldterületek 
között szerepel Budapest V. kerületében a Kossuth Lajos 
tér is, mely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 28. § (2) bekezdése értelmében 2012. január 
1-jén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonából és kezelé-
séből ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és az Or-
szággyűlési Hivatal vagyonkezelésébe került.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 1. §-a értelmében a kiemelt közcélú zöldte-
rületek és fasorok fenntartásáról és fejlesztéséről a kerü-
leti önkormányzatokkal együttműködve a Fővárosi Ön-
kormányzat gondoskodik. A főváros területén a kiemelt 
közcélú zöldterületeket a Rendelet melléklete nevesíti.

Fővárosi Önkormányzat, mint a Kossuth Lajos tér ed-
digi kezelője a jogszabályok közötti összhang megterem-
tése érdekében hatályon kívül helyezi a Rendelet mel-
lékletéből a Kossuth Lajos teret, lehetőséget biztosítva 
így az Országgyűlés Hivatalának a vagyonkezelői jogok 
gyakorlására.

Az 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 
23/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. e) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében foglal-
takra is fi gyelemmel a következőket rendeli el:

1. § 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köte-
lező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet 19. § (4) bekezdése

„(4) A Közszolgáltató a rendelet 6. § (3) bekezdése 
szerinti éves beszámoló részeként tájékoztatja a Közgyű-
lést a gazdálkodó szervezetekkel a települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére vonat-
kozó szerződések nyilvántartásában bekövetkező válto-
zásokról.”
szövegrész helyett

„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatá-
lya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs le-
hetőség a közcsatornára kötésre az ingatlantulajdonos 
2012. március 1. és 2013 március 1. közötti időszakra 
külön igényelheti a Közszolgáltatótól, hogy a települé-
si folyékony hulladékkezelés általa fi zetett egységnyi díja 
az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámo-
lás helyett kivételesen – a megadott időszakon belül – az 
ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulla-
dék mennyisége alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint kerüljön megállapításra.

A települési folyékony hulladékkezelési közszolgálta-
tás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos 
egyéni igénybejelentése alapján, a 2013. március 1-jéig 
terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivéte-
les módjának igénybevételi feltétele az, hogy azt az ingat-
lantulajdonos a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 
2012. március 19. és április 13. között a 2012. márci-
us 1. és 2013. március 1. közötti időszakra személyesen 
kérelmezze.

(5) A Közszolgáltató a rendelet 6. § (3) bekezdése sze-
rinti éves beszámoló részeként tájékoztatja a Közgyű-
lést a gazdálkodó szervezetekkel a települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére vonat-
kozó szerződések nyilvántartásában bekövetkező válto-
zásokról.”
szöveggel lép hatályba.

2. §

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, és 
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 
 főjegyző  főpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletmódosítás a települési folyékony hulladék-
kal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) zökkenőmentes hatálybaléptetésének biztosí-
tása érdekében, a települési folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatás díjszámításának módját teszi árnyaltabbá 
egy, a lakosság által választható, korlátozott időtartamra 
szóló díjfi zetési lehetőség biztosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 17. § (1) a) pontja arról rendelkezik, hogy 
Budapest főváros közigazgatási területén települési fo-
lyékony hulladék mennyiségének megállapításához a ve-
zetékes ivóvízzel ellátott ingatlan esetén az ingatlanon 
fogyasztott és kedvezményekkel (pl. locsolási kedvez-
ménnyel) csökkentett vízmennyiséget kell alapul venni.

A 19. § (4) bekezdése a Rendelet hatálybalépésétől 
2013. március 1-ig terjedő időszakra választási lehetőség 
biztosításával felkészülési lehetőséget ad az ingatlantu-
lajdonos számára az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson 
alapuló elszámolásra történő áttérésre. Erre az átmene-
ti időszakra az ingatlantulajdonos a települési folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltatás elszámolásának alapjá-
ul az ingatlanról tényegesen elszállított települési folyé-
kony hulladék mennyiségét is választhatja, szemben az 
ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás-
sal. Ezzel az elszámolási lehetőséggel kizárólag az a 
Rendelet 17. § (1) a) pontjának hatálya alá tartozó in-
gatlantulajdonos élhet, aki erre vonatkozó igényét 2012. 
március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató 
kijelölt ügyfélszolgálati irodáin személyesen bejelentet-
te, továbbá nincs lehetősége arra, hogy az ingatlanán ke-
letkező szennyvizet közcsatornába vezesse. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a dereguláció-
ról rendelkezik.
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