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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
24/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 61. § (2) bekezdés a) pont-
jában „Az Mötv. 27. § (7) bekezdésében” szövegrész he-
lyébe „az Mötv. 23. § (7) bekezdésében” szöveg lép.

2. §

Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskö-
rök jegyzéke) „2. Gazdasági Bizottság” cím a következő 
2.33. ponttal egészül ki:

„2.33. Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben ta-
lálható helyiségek kedvezményes hasznosításáról, vala-
mint e helyiségek hasznosítása során bérleti díj kedvez-
mény nyújtásáról.

40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2)”

3. §

Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskö-
rök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 
3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterü-
let-használat; továbbá a fi lm-, fénykép-, televízió-, videó- 
és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munká-
val kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló 
konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpum-
pa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, vagy az al-
kalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges köz-
területi helyszín kizárólagos használatához szükséges 
közterület-használat kivételével – a közterület-haszná-
lati ügyekben.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (2)”

4. §

Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskö-

rök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 
3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú köz-
terület-használat; továbbá a fi lm-, fénykép-, televízió-, 
videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelé-
si munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére 
szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, az 
alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közte-
rületi helyszín kizárólagos használatához szükséges köz-
terület-használat kivételével – a Hősök terére vonatkozó 
közterület-használati hozzájárulás tárgyában.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 32. §”

5. §

Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskö-
rök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 
a következő 3.5. ponttal egészül ki:

„3.5. Dönt a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 14. § 
(3) bekezdésében meghatározott kivétellel a közterület-
használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás al-
kalmazásáról, a pályázatok elbírálásáról, az elbírálási 
határidő meghosszabbításáról, a pályázat nyerteséről és 
a szerződéskötésről.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 14. § (1),(3), 19. § (1)–
(2) és (5)”

6. §

Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím 8.3. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete 
tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdés a)–b) 
pontjában nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog válto-
zásával nem járó – tulajdonosi jogokat. 

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)”

7. §

Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím 8.15. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„8.15. Dönt, fi lm-, fénykép-, televízió-, videó- és hang-
felvétel készítéséhez; az építési, szerelési munkával kap-
csolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konté-
nerek elhelyezéséhez, fennmaradásához; betonpumpa 
elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz; az alkalman-
kénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi hely-
szín kizárólagos használatához szükséges közterület-
használat tárgyában, ideértve a Hősök terét is.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (3), 32. §”

8. §

Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím a követ-
kező 8.21.-8.23 ponttal egészül ki:

„8.21. Dönt a fi lmforgatási célú közterület-használatra 
vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jó-
váhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltétele-
inek (ideértve a közterület-használati díjnak) meghatáro-
zásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének 
jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-hasz-
nálat következményeiről.

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 33. § (2)

8.22. Dönt egyszemélyes társaság esetén közvetle-
nül, többszemélyes társaságnál pedig a társaság leg-
főbb szervének döntését megelőzően a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő egyes – a Vagyonrendelet 5. 
mellékletében felsorolt – társaságok vonatkozásában az 
igazgatóság tagjai, az ügyvezető, valamint a cégvezető, 
vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói vagy megbízói 
jogok gyakorlásáról, amennyiben a társasági szerződés 
alapján e jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatásköré-
be tartozik.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 56. § (3)

8.23. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemelteté-
si Központ Zrt. tulajdonában lévő – a Vagyonrendelet 6. 
mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leány-
vállalatok) vonatkozásában az e leányvállalatok legfőbb 
szervének egyes – a BVK HOLDING Budapesti Város-
üzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában 
a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskö-
rei közül az alábbiakat közvetlenül gyakorolja:

8.23.1. a leányvállalat felügyelő bizottsága tagjainak 
és elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása;

8.23.2. a BVK HOLDING Budapesti Városüzemel-
tetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a le-
ányvállalat vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, 
ügyvezető(k), vezérigazgató), valamint cégvezetőinek 
megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásuk meg-
állapítása.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 57. § (1)”

9. §

Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott ha-
táskörök jegyzéke) „10. Egyéb hatáskörök” cím 10.7. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező közszolgál-
tatás ellátására megkötött szerződés határozott ideje le-
jár, vagy a közszolgáltató más okból nem képes a köz-
szolgáltatás ellátására, legfeljebb hat hónap időtartamra 
– pályázat nélkül is – megbízást adhat a közszolgáltatás 
teljesítésére, míg a közszolgáltató pályázaton történő ki-
jelölésére nem kerül sor.

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (2)”

10. §

Az SZMSZ a 14. melléklet (1. A tanácsnokok műkö-
déséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egy-
szeri alapellátás) „1.1. Alapellátás” pont 1.1.5. alpontjá-
ban „maximum 2 fő” szövegrész helyébe „1 fő” szöveg 
lép.

11. §

Az SZMSZ a 15. melléklet (1. A bizottságok műkö-
déséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egy-
szeri alapellátás) „1.1. Alapellátás” pont 1.1.5. alpontjá-
ban „maximum 3 fő” szövegrész helyébe „maximum 2 
fő” szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyű-
lés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre 
átruházott hatáskörök jegyzéke) „6. Egészségügyi, szoci-
ális, sport” cím 6.9. pontja és a „10. Egyéb hatáskörök” 
cím 10.6. pontja.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az SZMSZ kéziratának lezárását követően a Fővárosi 
Közgyűlés számos egyéb rendeletet alkotott, módosított, 
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és döntött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csök-
kentéséről is. Az elfogadott új rendeletek egy része érin-
ti a megalkotott SZMSZ-nek a Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletében átruházott hatáskörök jegyzékéről 
szóló azon mellékleteit is, amelyeken ezeket az új átru-
házott hatásköröket át kell vezetni. A létszámcsökkentés 
érintette a bizottságok és a tanácsnokok munkáját segítő 
titkársági feladatkört ellátók álláshelyét is. Ez a létszám 
megjelenik az SZMSZ-nek a tanácsnokok, bizottságok 
működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított 
egyszeri alapellátásról rendelkező mellékleteiben ezért 
azok pontosítása szükséges. Ezen mellékletek technikai 
jellegű módosítására tesz javaslatot a rendelet-tervezet.

Az rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogal-
kotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiak-
ban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A hatásvizsgálat 
során megállapításra került, hogy a rendelet-módosítás 
megalkotása az Mötv. és a Jat. előírásai megtartása ér-
dekében szükséges, mivel csak így biztosítható, hogy az 
új SZMSZ hiánytalanul tartalmazza a Közgyűlés átruhá-
zott hatásköreinek felsorolását. Ennek elmaradása esetén 
nem valósulna meg az az Alaptörvényben megfogalma-
zott követelmény, hogy az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal, így az önkormányzat más rendeleteivel 
sem lehet ellentétes. Az SZMSZ javasolt – technikai jel-
legű – módosításának elfogadása esetén megteremtődik 
az összhang az SZMSZ mellékleteiben található hatás-
köri jegyzékek és az azok alapjául szolgáló, más fővárosi 
önkormányzati rendeletekben található egyes hatáskö-
ri szabályok között. Miután jelen rendelet-tervezet csak 
technikai jellegű javaslatokat fogalmaz meg, ezért annak 
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, környezeti 
és egészségi következményei, személyi, szervezeti, tár-
gyi és pénzügyi feltételeket, adminisztratív terheket be-
folyásoló hatásai nincsenek. A Főpolgármesteri Hivatal 
létszámcsökkentéséről Fővárosi Közgyűlés a 2013. feb-
ruár 27-ei ülésen külön napirendi pont keretében tárgyalt. 
Ekkor került sor ezen intézkedések hatásainak vizsgála-
tára és testületi döntés meghozatalára a költségvetési ren-
delet szükséges módosításának előkészítésére.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelő-
en megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy 
tudomást szerezzen a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ-ben az Mötv. szabályaira történő hivatko-
zás során elírás történt, ennek kijavítására tesz javasla-
tot a tervezet.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 17/2013. (III. 18.) önkor-
mányzati rendeletével módosította a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben fog-
lalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a ter-
vezet.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben 
foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a 
tervezet.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben 
foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a 
tervezet.

Az 5. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben 
foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a 
tervezet.

A 6. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 9/2013. (III. 18.) önkormány-
zati rendeletével módosította a Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezeté-
sére tesz javaslatot a tervezet.

A 7. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletét. Az eb-
ben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javasla-
tot a tervezet.

A 8. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló közterületek használatá-
ról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy., valamint a 9/2013. 
(III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkor-
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mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról. Az e rendeletekben foglalt ren-
delkezések átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 9. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) önkormány-
zati rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átve-
zetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 10. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén dön-
tött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkenté-
séről. Ez érinti a tanácsnokok munkáját segítő titkársági 
feladatkört ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökken-
tés mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot a ter-
vezet.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén dön-
tött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésé-

ről. Ez érinti a bizottságok munkáját segítő titkársági fel-
adatkört ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökkentés 
mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 12. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) önkor-
mányzati rendeletét, valamint megalkotta a Budapesten 
megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzet-
közi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi tá-
mogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. 
Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2013. 
(III. 20.) önkormányzati rendeletét. Az e rendeletekben 
foglalt rendelkezések átvezetésére tesz javaslatot a ter-
vezet.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésében, 55. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a termé-
szet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) 
bekezdésében és 63. § (1), (2) bekezdésében, valamint 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros közigaz-
gatási területén található valamennyi helyi jelentőségű 
védett természeti területre, amely lehet természetvédelmi 
terület, vagy természeti emlék.

2. §

A védetté nyilvánítási eljárás során előnyben kell ré-
szesíteni – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Tvt.) 22. §-ában felsoroltakra 
fi gyelemmel – a védelemre érdemes, beépített környezet-
ben zárványként fennmaradt természeti területeket.

3. §

(1) A helyi jelentőségű természetvédelmi területet je-
lölő tábla felirata: „Természetvédelmi terület – Budapest 
Főváros Önkormányzata”.

(2) A helyi jelentőségű védett természeti emléket je-
lölő tábla felirata: „Védett természeti emlék – Budapest 
Főváros Önkormányzata”.

4. §

A helyi jelentőségű védett természeti területek termé-
szetvédelmi kezeléséről, fenntartásáról a Fővárosi Ön-
kormányzat minden évben a saját költségvetése terhére 
gondoskodik, kivéve, ha a Fővárosi Önkormányzat – kü-
lönösen a botanikus kertekre, gyűjteményes kertekre te-
kintettel – természetvédelmi kezelésre, fenntartásra meg-
állapodást köt.

5. §

A Fővárosi Önkormányzat helyi jelentőségű védett 
természeti területeinek őrzését, megóvását, károsításá-
nak megelőzését a Budapesti Természetvédelmi Őrszol-

gálat mint önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat 
látja el.

6. §

Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében – 
egyéb jogszabályban meghatározottakon túl – a termé-
szetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:

a) sziklamászáshoz;
b) fi lmforgatáshoz;
c) közterület-használati engedélyek kiadásához;
d) közlekedési táblák elhelyezéséhez;
e) a terület nem természetvédelmi célú igénybevételé-

hez.

2. Helyi jelentőségű védett természeti területek

7. §

Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket 
helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítja:

1. „Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület”: a 
terület védetté nyilvánításának célja a beépített környe-
zetben zárványként megmaradt élőhely védelme, vala-
mint a terület jelentős geológiai, botanikai, zoológiai és 
tájképi értékének megőrzése. E rendelet 1. melléklete tar-
talmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

2. „Apáthy-szikla természetvédelmi terület”: a terü-
let védetté nyilvánításának célja a Budai-hegység felső-
triász dolomit összletének, legjelentősebb faunalelőhe-
lyének, földtani alapszelvényének, a terület természetes 
növénytársulásainak, védett növény- és állatfajainak, va-
lamint meghatározó tájképi értékének megőrzése. E ren-
delet 2. melléklete tartalmazza a terület természetvédel-
mi kezelési tervét.

3. „Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület”: 
a terület védetté nyilvánításának célja a nemzetközileg 
is jelentős felsőtriász csiga (Gastropoda) faunalelőhely, 
valamint a felhagyott kőfejtőhöz kötődő természetes nö-
vény- és állatvilág megőrzése. E rendelet 3. melléklete 
tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

4. „Ferenc-hegy természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja a terület botanikai, zooló-
giai, geológiai, tájképi értékeinek megőrzése, mely a fo-
kozottan védett Ferenchegyi-barlang felett található. E 
rendelet 4. melléklete tartalmazza a terület természetvé-
delmi kezelési tervét.

5. „Mihályfi  Ernő kertje természetvédelmi terület”: a 
kert védetté nyilvánításának célja a több mint félszáz fás 



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 727

szárú és közel 300 lágy szárú taxonból álló növényállo-
mánynak mint kiemelkedő értékű botanikai gyűjtemény-
nek a megőrzése. E rendelet 5. melléklete tartalmazza a 
terület természetvédelmi kezelési tervét.

6. „Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület”: a te-
rület védetté nyilvánításának célja a részben alapszel-
vényként számon tartott, eocén, oligocén képződmé-
nyeket és paleokarszt formákat magába foglaló földtani 
értékek megőrzése, valamint a bányához tartozó értékes 
növény- és állatvilág védelme. E rendelet 6. melléklete 
tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

7. „Mocsáros természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja az érzékeny vízháztartás 
fenntartása és az ezzel összefüggő időszakos vízállá sok 
kialakulásának biztosítása, melyhez fajgazdag, mocsá-
ri élőhelyekre jellemző növény- és állatvilág kötődik.
E rendelet 7. melléklete tartalmazza a terület természet-
védelmi kezelési tervét.

8. „Újpesti homoktövis természetvédelmi terület”: a 
terület védetté nyilvánításának célja a védett természeti 
területen található homoki növénytársulások és a hozzá-
juk kötődő állatfajok védelme, valamint tudományos és 
oktatási célból történő tanulmányozhatóságának biztosí-
tása. A védett élőhelyen található a homoktövis egyetlen 
hazai természetes élőhelye. E rendelet 8. melléklete tar-
talmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

9. „Palotai-sziget természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja a Duna fővárosi szakaszán 
csak néhány helyen fennmaradt ártéri ligeterdők egyiké-
nek megőrzése, mely számos védett madár-, kétéltű és 
ízeltlábú fajnak ad otthont, valamint jelentős tájképi ér-
tékkel is rendelkezik. E rendelet 9. melléklete tartalmaz-
za a terület természetvédelmi kezelési tervét.

10. „Budai Arborétum természetvédelmi terület”: a 
terület védetté nyilvánításának célja a hazai oktatásban, 
kutatásban kimagasló szerepet betöltő botanikai gyűjte-
mény megőrzése, mely a főváros egyik legjelentősebb, 
több mint 1400 fás szárú fajt és fajtát bemutató gyűjte-
ményes kertje. E rendelet 10. melléklete tartalmazza a te-
rület természetvédelmi kezelési tervét.

11. „Rupp-hegy természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja a természetes növénytár-
sulásokkal rendelkező, számos védett, valamint veszé-
lyeztetett állat- és növényfaj élőhelyének megőrzése, il-
letve az itt található földtani értékek védelme. E rendelet 
11. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi ke-
zelési tervét.

12. „Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület”: 
a terület védetté nyilvánításának célja a főváros egyetlen 
megmaradt sziki növénytársulásának megőrzése, mely 

alatt rendkívül jelentős keserűvíz-lelőhely található. E 
rendelet 12. melléklete tartalmazza a terület természetvé-
delmi kezelési tervét.

13. „Ördögorom természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja a rendkívüli gazdagságú és 
jelentőségű fl óra, valamint fauna, illetve az egyedülálló 
földtani képződmények védelme. E rendelet 13. mellék-
lete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési ter-
vét.

14. „Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület”: a terü-
let védetté nyilvánításának célja a tájképileg is jelentős, 
zárványként fennmaradt élőhely botanikai, zoológiai és 
geológiai értékeinek megőrzése. E rendelet 14. mellékle-
te tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

15. „Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület”: 
a terület védetté nyilvánításának célja a fennmaradt lösz-
gyepek védelme, valamint geológiai, bányászati emléke-
inek megőrzése. E rendelet 15. melléklete tartalmazza a 
terület természetvédelmi kezelési tervét.

16. „Fácános természetvédelmi terület”: a terület vé-
detté nyilvánításának célja az élőhelyen található rend-
kívül értékes, érintetlen budai nyúlfarkfüves gyeptár-
sulás és a környezetében megmaradt természetes vagy 
természetközeli erdőterületek, valamint az ezekhez kö-
tődő élővilág megőrzése, különös tekintettel a he-
lyi védettségű fővárosi területekről mára eltűnt idős 
bükkállományokra. E rendelet 16. melléklete tartalmaz-
za a terület természetvédelmi kezelési tervét.

17. „Csillagvölgyi út természetvédelmi terület”: a terü-
let védetté nyilvánításának célja a részben beépített ingat-
lanok keleti és északi részén található, zavarástól mentes, 
járatlan, természetes tölgyes-kőrises erdőállomány, vala-
mint az ezekhez kötődő növény- és állatvilág megőrzése.
A zárt erdő egyben a meredek domboldal erózió elleni 
védelmét is biztosítja, mellyel fenntartható a völgytorko-
lat természetközeli jellege. E rendelet 17. melléklete tar-
talmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét.

18. „Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület”: a 
terület védetté nyilvánításának célja a természetes vege-
táció és a lakókert harmonikus együttesének, valamint a 
jelentős utcaképi értéknek a megóvása, a kocsánytalan 
tölggyel, vadgesztenyével, juharral elegyesen kialakult, 
zárt növényállomány és a díszkerti örökzöldek védelme. 
E rendelet 18. melléklete tartalmazza a terület természet-
védelmi kezelési tervét.

19. „Művész úti kert természetvédelmi terület”: a terü-
let védetté nyilvánításának célja a táji adottságoknak leg-
inkább megfelelő „erdős” kert megóvása, az idős, termé-
szetes növényállomány (kocsánytalan tölgy, bükk, juhar) 
és a díszkerti fák, örökzöldek (életfa, tiszafa, álciprus) 
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harmonikus képének védelme, megtartása. E rendelet 19. 
melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi keze-
lési tervét.

20. „Turjános természetvédelmi terület”: a terület vé-
detté nyilvánításának célja a Pesti-síkságra egykor jel-
lemző tájkép megőrzése, növényzetének és állatvilágá-
nak védelme. E rendelet 20. melléklete tartalmazza a 
terület természetvédelmi kezelési tervét.

21. „Naplás-tó természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja a fővárosban egyedülálló 
természetes növénytársulások, védett és veszélyeztetett 
növényfajok, a rendkívül gazdag állatvilág védelme, va-
lamint jelentős tájképi, rekreációs értékének megőrzése.
E rendelet 21. melléklete tartalmazza a terület természet-
védelmi kezelési tervét.

22. „Merzse-mocsár természetvédelmi terület”: a te-
rület védetté nyilvánításának célja a főváros emberi te-
vékenység által kevésbé zavart vizes élőhelyének védel-
me, növény- és állatvilága fennmaradásának biztosítása, 
jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 22. mel-
léklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési 
tervét.

23. „Péceli úti kert természetvédelmi terület”: a terület 
védetté nyilvánításának célja egy olyan botanikai magán-
gyűjtemény megőrzése, amely a kiemelkedően magas 
faj- és fajtagazdagságával jelentős szerepet vállal a kör-
nyezeti nevelésben. E rendelet 23. melléklete tartalmazza 
a terület természetvédelmi kezelési tervét.

24. „Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület”: a te-
rület védetté nyilvánításának célja a dunai zátonysziget 
természetes úton kialakult növényzetének védelme, há-
borítatlanságának és kutatásának biztosítása. E rendelet 
24. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi ke-
zelési tervét.

25. „Tétényi-fennsík természetvédelmi terület”: a te-
rület védetté nyilvánításának célja a különböző természe-
tes növénytársulások és a fővárosban egyedülálló védett 
és veszélyeztetett állat- és növényfajok élőhelyének védel-
me, különös tekintettel a nagy kiterjedésű sztyepprétekre. 
E rendelet 25. melléklete tartalmazza a terület természetvé-
delmi kezelési tervét.

26. „Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terü-
let”: a terület védetté nyilvánításának célja a fennmaradt 
természetes, vízhez kötődő növénytársulások védelme 
mellett a kutatásban, oktatásban és környezeti nevelés-
ben fontos szerepet betöltő gyűjtemény megőrzése. E 
rendelet 26. melléklete tartalmazza a terület természetvé-
delmi kezelési tervét.

27. „Fővárosi Állat- és Növénykert”: a védetté nyilvá-
nítás célja az ország legnagyobb zoológiai gyűjteményé-
nek megőrzése, bemutatása, a hazai természetvédelmi 

nevelés elősegítése. E rendelet 27. melléklete tartalmazza 
a terület természetvédelmi kezelési tervét.

8. § 

Budapest Főváros Közgyűlése védetté nyilvánítja a 
következő természeti emlékeket:

1. „Bécsi kapu téri védett szőlőtőke”: a természeti em-
lék védetté nyilvánításának célja az 1944-ben telepített, 
tekintélyes méretekkel rendelkező Izabella fajtájú szőlő-
tőke megőrzése. E rendelet 28. melléklete tartalmazza az 
emlék természetvédelmi kezelési tervét.

2. „Gazda utcai hársfa”: a természeti emlék védetté 
nyilvánításának célja a főváros egyik legidősebb fájának 
védelme. E rendelet 29. melléklete tartalmazza az emlék 
természetvédelmi kezelési tervét.

3. „Kondor úti Libanoni cédrus”: a természeti emlék 
védetté nyilvánításának célja a tájképi szempontból is ki-
emelkedő, Közép-Európa egyik legidősebb libanoni céd-
rusának megőrzése, amely Fedák Sári egykori villájának 
kertjében áll. E rendelet 30. melléklete tartalmazza az 
emlék természetvédelmi kezelési tervét.

4. „Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény”: a ter-
mészeti emlék védetté nyilvánításának célja a budai már-
ga településviszonyait feltáró alapszelvény megőrzése. E 
rendelet 31. melléklete tartalmazza az emlék természet-
védelmi kezelési tervét.

5. „Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy”: a ter-
mészeti emlék védetté nyilvánításának célja a szoliter-
ként nőtt, sporttörténeti értékű, közel 100 éves kocsányos 
tölgy megőrzése, mely egyike a 10 darab, 1936-os berli-
ni olimpián kapott magyar aranyérmek mellé járó tölgy-
facsemetéknek. E rendelet 32. melléklete tartalmazza az 
emlék természetvédelmi kezelési tervét.

6. „Eötvös úti kocsánytalan tölgy”: a természeti em-
lék védetté nyilvánításának célja az idős kocsánytalan 
tölgy megőrzése, mely a régi nagykiterjedésű budai er-
dők egyik utolsó túlélője a főváros beépített részén. E 
rendelet 33. melléklete tartalmazza az emlék természet-
védelmi kezelési tervét.

7. „Felhő utcai hegyi mamutfenyő”: a természeti emlék 
védetté nyilvánításának célja a jelentős természeti értékkel 
bíró, idős hegyi mamutfenyő megőrzése, amely kiemel-
kedő magasságával és törzskörméretével Budapest egyik 
legjelentősebb példánya. E rendelet 34. melléklete tartal-
mazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét.

8. „Lóránt úti korai juhar”: a természeti emlék védet-
té nyilvánításának célja a hazánkban őshonos fafaj leg-
idősebb fővárosi példányának megőrzése. E rendelet 35. 
melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi keze-
lési tervét.
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9. „Mártonfa utcai eperfa”: a természeti emlék vé-
detté nyilvánításának célja az ország legnagyobb, 500 
centimétert meghaladó törzskörmérettel rendelkező, há-
romágú fekete eperfájának megőrzése. E rendelet 36. 
melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi keze-
lési tervét.

10. „Hangya utcai feketefenyő”: a természeti emlék 
védetté nyilvánításának célja a fővárosi feketefenyők 
legidősebb példányának megőrzése. E rendelet 37. mel-
léklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelé-
si tervét.

11. „Ráth György utcai platán”: a természeti emlék vé-
detté nyilvánításának célja a Magyarországon egyedülál-
ló, hétágú platánfa megőrzése, mely Budapest legidő-
sebb példányai közé tartozik. E rendelet 38. melléklete 
tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét.

12. „Svájci úti bükk”: a természeti emlék védetté nyil-
vánításának célja a hajdani nagykiterjedésű budavidéki 
bükkösök egyik utolsó kertvárosi képviselőjének megőr-
zése, mely fővárosi viszonylatban egyedülálló. E rende-
let 39. melléklete tartalmazza az emlék természetvédel-
mi kezelési tervét.

3. Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép 
hatályba.

10. § 

(1) Hatályát veszti:

1. az egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról 
szóló 13/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet;

2. Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek 
védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet.

(2) E rendelet 7. § 27. pontja és 27. melléklete 2013. 
december 31-én hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdése szerint a települési önkor-
mányzatok feladat- és hatáskörébe a természeti kör-
nyezet védelme is tartozik. A helyi önkormányza tok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatás-
köréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) a) és
b) pontja is rendelkezett arról, hogy a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe 
tartozik a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyil-
vánítása, valamint a helyi jelentőségű természeti érték 
megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, 
valamint helyreállításáról történő gondoskodás. Fentiek 
alapján a helyi jelentőségű védett természeti területek vé-
detté nyilvánítására a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés-
nek és a kerületi képviselő-testületeknek is joga volt.

1997. január 1-jével azonban hatályba lépett a termé-
szet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, melynek 
24. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fővárosban a Fő-
városi Közgyűlés nyilváníthat rendeletben védetté termé-
szeti területet.

Ezzel a kerületi önkormányzatok az ágazati jogsza-
bályok szerint elveszítették azt a jogkörüket, hogy he-
lyi jelentőségű védett természeti területet hozzanak lét-
re. Azonban a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköré-
ről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) a) és b) pontja 
2001. február 17-ig tartalmazta a települési önkormány-
zatok ezen jogát. 

Az ellentmondásos helyzetet a környezet védelmé-
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény módosításáról alkotott 2000. évi CXXIX. tör-
vény 3. § b) bekezdése oldotta fel azzal, hogy az 1991. 
évi törvény 85. § a)–b) pontjait hatályon kívül helyez-
te. Ettől kezdve a fővárosban kizárólag a Fővárosi Ön-
kormányzatnak van jogosultsága helyi jelentőségű 
természeti területeket védetté nyilvánítani a természet vé-
delméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés
b) pontjában foglaltak alapján.

Az 1970-es évektől, a Fővárosi Tanácsban kezdődő, 
később a Fővárosi Önkormányzat keretein belül folytató-
dó védetté nyilvánítások egészen 1997-ig úgy zajlottak, 
hogy az egyes természeti értékeket kezdetben külön ha-
tározatokkal, később külön rendeletekkel helyezték olta-
lom alá. Ezeket a Budapest helyi jelentőségű természeti 
értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) rende-
let egységesítette.

Az azóta eltelt időszak során igen sok, elsősorban in-
gatlan-nyilvántartási adatokat érintő változás következett 
be Budapesten, ezért esedékessé vált a védettség alá eső 
helyrajzi számok pontosítása is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 
(2) bekezdésére tekintettel megállapítható, hogy jelen 
jogszabály a jogi rendezettség elősegítésével társadalmi 
hatását tekintve jelentős környezeti és egészségi követ-
kezményeit tekintve hosszútávon nagymértékben javít-
ja a fővárosi állapotok lehetőségét, minimális költségve-
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tési növekmény mellett. A természetvédelmi kezelések 
költségigénye a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő 
Nonprofi t Részvénytársaság 2013-ra tervezett közszol-
gáltatási szerződésének 4.2. mellékletében biztosított. A 
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szerve-
zeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a Fővárosi Önkor-
mányzat a Főpolgármesteri Hivatalon belül működő Bu-
dapesti Természetvédelmi Őrszolgálat útján biztosítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát, mely kiterjed a fő-
városban védettség alá helyezett összes helyi jelentőségű 
védett természeti területre.

A 2. §-hoz

A természetvédelmi szempontból értékes budapesti 
élőhelyek döntő többsége egymástól elszigetelt zárvány-
területekre kényszerült vissza. Ezek hatékony védelme 
jogszabályi oltalom nélkül szinte lehetetlen, ezért e terü-
leteket fokozott fi gyelemmel kell kísérni és védelmükről 
gondoskodni kell.

A 3. §-hoz

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
26. § (1) bekezdése értelmében a védett természetvédel-
mi területet a természetvédelmi hatóságnak táblával kell 
megjelölnie.

A 4–5. §-hoz

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
62. § (2) bekezdése és 63. §-a értelmében a védetté nyil-
vánító települési önkormányzat köteles gondoskodni a 
védett természeti érték fenntartásáról, természeti állapo-
tának fejlesztéséről, illetve őrzéséről, e feladatra a telepü-
lési önkormányzat természetvédelmi őrszolgálatot hoz-
hat létre. A Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálatot a 
Fővárosi Önkormányzat 2012. április 1-jétől működteti.

A 6. §-hoz

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
38. §-ában foglaltakon túl a fővárosban található helyi je-
lentőségű védett természeti területeken speciális igény-
bevételek is tapasztalhatók, melyek bizonyos esetekben 
veszélyeztethetik a természeti értékek fennmaradását, 
ezért szükséges az egyes eseteket külön vizsgálathoz és 
engedélyezési eljáráshoz kötni.

A 7. §-hoz

A helyi jelentőségű természetvédelmi területeket tar-
talmazza a védetté nyilvánítás céljának kimondásával.

A védetté nyilvánítás előzményei:

1. „Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros Tanácsa VB 429/1975. számú határo-
zata és a Budapest helyi jelentőségű természeti értékei-
nek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet).

2. „Apáthy-szikla természetvédelmi terület”: Buda-
pest Főváros Tanácsa VB 912/b/1977. számú határozata 
és a Főv. Kgy. rendelet.

3. „Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros Tanácsa VB 425/d/1982. számú hatá-
rozata és a Főv. Kgy. rendelet.

4. „Ferenc-hegy természetvédelmi terület”: Főv. Kgy. 
rendelet.

5. „Mihályfi  Ernő kertje természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros Tanácsa VB 451/1973. számú határo-
zata és a Főv. Kgy. rendelet.

6. „Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület”: Bu-
dapest Főváros Tanácsa VB 912/d/1977. számú határoza-
ta és a Főv. Kgy. rendelet.

7. „Mocsáros természetvédelmi terület”: Budapest 
Főváros lll. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
35/1994. (VIII. 15.) rendelete.

8. „Újpesti homoktövis természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros Tanácsa VB 401/1974. számú határo-
zata és a Főv. Kgy. rendelet.

9. „Palotai-sziget természetvédelmi terület”: Főv. 
Kgy. rendelet.

10. „Budai Arborétum természetvédelmi terület”: Bu-
dapest Főváros Tanácsa VB 208/1975. számú határozata 
és a Főv. Kgy. rendelet.

11. „Rupp-hegy természetvédelmi terület”: Budapest 
Főváros Tanácsa VB 40/b/1977. számú határozata és a 
Főv. Kgy. rendelet.

12. „Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros Tanácsa VB 425/b/1982. számú hatá-
rozata és a Főv. Kgy. rendelet.

13. „Ördögorom természetvédelmi terület”: Budapest 
Főváros Tanácsa VB 425/f/1982. számú határozata és 
részben a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat
13/1994. (V. 3.) rendeletével védetté nyilvánított, vala-
mint a Főv. Kgy. rendelettel megerősített terület.

14. „Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület”: Az 
egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
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13/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet és a Főv. Kgy. ren-
delet.

15. „Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. 
(V. 3.) rendelete és a Főv. Kgy. rendelet.

16. „Fácános természetvédelmi terület”: Budapest Fő-
város XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) ren-
delete.

17. „Csillagvölgyi út természetvédelmi terület”: Bu-
dapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 22/1995. 
(XII. 27.) rendelete.

18. „Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület”: 
Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 22/1995. 
(XII. 27.) rendelete.

19. „Művész úti kert természetvédelmi terület”: Bu-
dapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 22/1995. 
(XII. 27.) rendelete.

20. „Turjános természetvédelmi terület”: Főv. Kgy. 
rendelet.

21. „Naplás-tó természetvédelmi terület”: 6/1997. 
(III. 20.) számú Főv. Kgy. rendelet és a Főv. Kgy. ren-
delet.

22. „Merzse-mocsár természetvédelmi terület”: Buda-
pest Főváros Tanácsa VB 40/a/1977. számú határozata és 
a Főv. Kgy. rendelet.

23. „Péceli úti kert természetvédelmi terület”: Főv. 
Kgy. rendelet.

24. „Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület”: Főv. 
Kgy. rendelet.

25. „Tétényi-fennsík természetvédelmi terület”: Főv. 
Kgy. rendelet.

26. „Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terü-
let”: Budapest Főváros Tanácsa VB 912/a/1977. számú 
határozata és a Főv. Kgy. rendelet.

27. „Fővárosi Állat- és Növénykert”: Főv. Kgy. ren-
delet.

A 8. §-hoz

A helyi jelentőségű természeti emlékeket tartalmazza 
a védetté nyilvánítás céljának kimondásával.

A védetté nyilvánítás előzményei:

1. „Bécsi kapu téri védett szőlőtőke”: Budapest Fővá-
ros Tanácsa VB 425/g/1982. számú határozata és a Főv. 
Kgy. rendelet.

2. „Gazda utcai hársfa”: Budapest Főváros Tanácsa VB 
557/b/1980. számú határozata és a Főv. Kgy. rendelet.

3. „Kondor utcai Libanoni cédrus”: Főv. Kgy. rende-
let.

4. „Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény”: Bu-
dapest Főváros Tanácsa VB 425/e/1982. számú határoza-
ta és a Főv. Kgy. rendelet.

5. „Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy”: Az 
egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
13/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet és a Főv. Kgy. ren-
delet.

6. „Eötvös úti kocsánytalan tölgy”: Budapest Főváros 
XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

7. „Felhő utcai hegyi mamutfenyő”: Budapest Fővá-
ros XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rende-
lete.

8. „Lóránt úti korai juhar”: Budapest Főváros XII. ke-
rületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

9. „Mártonfa utcai eperfa”: Budapest Főváros XII. ke-
rületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

10. „Hangya utcai feketefenyő”: Budapest Főváros 
XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

11. „Ráth György utcai platán”: Budapest Főváros 
XII. kerületi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

12. „Svájci úti bükk”: Budapest Főváros XII. kerületi 
Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 10. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti deregulációról, valamint 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről rendelkezik. A Fővárosi Állat- és Növénykert or-
szágos szintű védetté nyilvánítása folyamatban van, ezért 
a helyi jelentőségű védettségét nem indokolt 2014. janu-
ár 1-je után fenntartani.
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1. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Balogh Ádám utca–Endrődi Sándor utca által határolt, 10 799 m2 terület.

2. Érintett helyrajzi számok: 12456/17, 12456/18, 12456/31, 12456/32, 12456/33.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
b)  Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: bőrfutrinka (Carabus coriaceus), ligeti futrinka (Carabus nemoralis), szarvasbogár 
(Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), a területen költő ri-
gófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), kék cinege (Parus caeruleus), szén-
cinege (Parus major), fenyvescinege (Parus ater), csuszka (Sitta europaea).

c)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. A legfontosabb meg-
őrzendő élőhelytípusok: középhegységi cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), cserszömörcés 
karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum 
sulcatae).

d)   Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  Az özönnövények visszaszorítása, fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül.
h)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra kiépítése, folyamatos karbantartása.
i)  Bemutathatóság fejlesztése.



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 733

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület kimagasló geológiai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való 

megóvása.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c)  Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák kihelye-

zésével, meglévő sétautak fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával.

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; fajok védelme
a)   A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése érten-
dő.

b)   A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)   A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A kizárólag gyalogosan látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről letér-

ni tilos!
c)  A kijelölt tűzrakó helyen kívül tüzet gyújtani tilos!
d)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
e)  A szikla falfelületére felmászni, azt bármilyen módon károsítani, kőzetet gyűjteni tilos!

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és az informá-
ciós tábla karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b) A tervezési területen épület és egyéb építmény, kerítés, kapu stb. nem helyezhető el.
c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d) A korlát ellenőrzése és karbantartása kötelező, új építése csak igen indokolt esetben szükséges.
e) A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
a) A Balogh Ádám-szikla területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
b) A sziklákon esetlegesen megjelenő, vandalizmusból adódó festékfoltokat el kell távolítani.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
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4.3.2.1. Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő 11A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
c)  A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges.
d)  A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
e)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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2. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Apáthy-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Nagybányai utca–Madár utca–Páfrányliget utca–Görgényi út által határolt, 136 775 m2 terü-
let.

2. Érintett helyrajzi számok: 11662/1, 11723, 11663/31, 11663/34, 11663/39, 11672/2, 11673/1, 11720/6, 11720/7, 
11720/8, 11724, 11725/1, 11725/2, 11719/5, 11719/6, 11719/7, 11719/8, 11734 és 11733/3, továbbá az egységes országos 
vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 11663/40 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2242 m2 nagyságú területrész: (E645258-N243320, E645266-N243336, 
E645280-N243344, E645285-N243358, E645333-N243375, E645338-N243386, E645353-N243385, E645410-N243345, 
E645383-N243356, E645358-N243362, E645331-N243361, E645305-N243352, E645269-N243332, E645286-N243319); 
a (11664) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5129 m2 nagyságú területrész: (E645360-N242993, 
E645365-E242993, E645633-N243416, E645640-N243411); a 11671/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület-
ből 2028 m2 nagyságú területrész: (E645298-N243037, E645294-N243086, E645334-N243093, E645338-N243042).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)   A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)   A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat, különös tekintettel a bennszülött budai nyúlfarkfüves terüle-
tekre.
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c)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb 
megőrzendő élőlényfajok: kövér daravirág (Draba lasiocarpa), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), 
magyar gurgolya (Seseli leucospermum), törpe nőszirom (Iris pumila), tarka nőszirom (Iris variegata), 
nagy pacsirtafű (Polygala major), sárga kövirózsa (Jovibarba hirta), nagyezerjófű (Dictamnus albus), 
széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), piros ma-
dársisak (Cephalanthera rubra), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), Szent István szegfű 
(Dianthus serotinus ssp. regis-stephani), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), nappali pávaszem (Inachis 
io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa 
atalanta), Dunántúli kékfutrinka (Carabus germari), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér 
(Morimus funereus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), rezes futrinka (Carabus ullrichii), szarvasbo-
gár (Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis fragilis), erdei sikló (Zamenis 
longissimus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus 
martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csusz-
ka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), bajszos sármány (Emberiza cia), európai 
mókus (Sciurus vulgaris).

d)  Az egyedi tájkép megőrzése.
e)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), cserszömör-
cés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo-
Festucetum pallentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), dolomit-szik-
lafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis), budai nyúlfarkfüves dolomitsziklagyep (Seslerietum 
sadlerianae), gyertyános–kocsánytalan tölgyes (Querco petreae-Carpinetum).

f)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra folyamatos karbantartása.
h)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése.

b)  A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvé-
delmet szolgáló létesítmények fenntartása.

c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
g)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
h)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-

zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), Szent 

István szegfű (Dianthus serotinus ssp. regis-stephani), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), magyar 
gurgolya (Seseli lecospermum) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott vé-
delemmel meg kell akadályozni!

c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
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d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e)  A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f)  A tervezési területen tilos sziklát mászni!

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás
A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és infor-
mációs táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalha-

tó, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1. Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő 52A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
c)  A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani. 
d)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
e)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!

4.3.2.2. Gyepek kezelése
a)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
b)  Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
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3. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Torda utca–Villám utca–Bátori László utca által határolt, 7024 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 50129, 50136, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlan-
részekből, az 50126 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1209 m2 nagyságú területrész:  (E643028-N244716, 
E643016-N244692, E643051-N244675, E643065-N244685, E643065-N244698, E643043-N244710); az 50127 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 770 m2 nagyságú területrész: (E643016-N244692, E643051-N244675, 
E643013-N244671, E643018-N244650); az 50128 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1001 m2 nagysá-
gú területrész: (E643018-N244650, E643020-N244642, E643011-N244635, E643017-N244626, E643059-N244661, 
E643056-N244671, E643064-N244673, E643065-N244678, E643065-N244685); az (50130) ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 197 m2 nagyságú területrész: (E643016-N244629, E643010-N244625, E643019-N244611, 
E643015-N244609, E643017-N244606, E643025-N244606, E643028-N244611); az 50135 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 1487 m2 nagyságú területrész: (E643017-N244606, E643025-N244606, E643040-N244578, 
E643033-N244550, E643013-N244552, E643006-N244578, E643003-N244590, E643007-N244599).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  Az értékes élőhelyek, területrészek zavarmentességének biztosítása.
b)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
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c)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 
azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.

d)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-
őrzendő élőlényfajok: magyar repcsény (Erysimum odoratum), budai imola (Centaurea sadleriana), sárga 
kövirózsa (Jovibarba hirta), budai berkenye (Sorbus semiincisa), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík 
(Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), 
pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), kék cinege 
(Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris).

e)  A területen fontos feladat a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak 
javítása. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo – 
Festucetum pallentis), cserszömörcés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis).

f)  Az egyedi tájkép megőrzése.
g)  Az özönnövények visszaszorítása, valamint a cserjésedő gyepfoltok fokozatos megnyitása.
h)  A díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák és lágyszárú kultúrnövények eltávolítása.
i)  A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra folyama-

tos karbantartása.
j)  Bemutathatóság fejlesztése, bővítése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
b)  A geológia alapszelvényt fi gyelembe véve a természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez 

közeli struktúrájának, valamint területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának 
fenntartása.

c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása, ezzel az erede-

ti élővilág számára alkalmas élőhelyek helyreállítása.
e)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása (padok, hulladékgyűjtők, háborítatlan-

ság biztosítása).
f)  Az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
g)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
h)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
i)  Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.

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 és élettelen környezete kezelése és fenntartása
a)  Az alapszelvényt védeni kell a talajosodástól és az élővilág térhódításától. Legalább kétévente szükséges 

a talaj és a megtelepedő növényzet teljes körű eltávolítása.
b)  Gondoskodni kell a falfelületek kopogózásáról, melynek idejét előzetes állékonyságvizsgálatokkal kell 

meghatározni.

4.3.1.2. Fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett növényfajok illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel 

meg kell akadályozni!
c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-

ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 

vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.3. Látogatás
a)  A terület a vonatkozó jogszabály értelmében szabadon látogatható, azonban a kőfejtő rossz állapotú turis-

taösvényei miatt a természetvédelmi hatóság látogatási korlátozást léptetett életbe.
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b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-
si korlátozást rendelhet el.

c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e)  A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f)  A tervezési területen tilos sziklát mászni!

4.3.1.4. Oktatás és bemutatás
A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős 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 tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)   A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.
d)   A lépcsők karbantartása kötelező, újak építése csak igen indokolt esetben szükséges.
e)   A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)   A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.7. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1. Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő 120A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
c)  A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
d)  A lágy szárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
e)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
f)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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4. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Ferenc-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Zuhany utca–Vend utca–Őzgida utca–Törökvészi út által határolt, 86 198 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 15430/1, (15430/15), 15476/2, 15476/6, 15476/7, 15424/7, 15434/28, (15398/2), (15439), 
15476/1, (15476/15), (15476/16), (15476/17), (15498/1), 15482/1, 15483/1 és (15482/2).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c)  A Ferenc-hegyi barlang felszínének zavartalanságát meg kell őrizni.
d)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: Borbás-kerep (Lotus borbasii), déli berkenye (Sorbus graeca), vetővirág (Sternbergia 
colchicifl ora), bíboros kosbor (Orchis purpurea), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), pusztai 
meténg (Vinca herbacea), borzas szulák (Convolvulus cantabrica), nagyezerjófű (Dictamnus albus), piros 
madárbirs (Cotoneaster integerrimus), nappali pávaszem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), 
fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), fali gyík (Podarcis muralis), zöld 
gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis), karvaly (Accipiter nisus), nagy fakopáncs (Dendrocopos 
major), zöld küllő (Picus viridis), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), területen költő rigófélék 
(Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), európai mókus 
(Sciurus vulgaris).

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
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f)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-
őrzendő élőhelyek, élőhelytípusok: pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), közép-
hegységi cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), valamint a virágos kőrises (Fraxinus ornus) erdő-
foltok.

g)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
h)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruk-

túra folyamatos karbantartása.
i)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése.

b)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
c)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  Az élet- és balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása.
e)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
f)  Az erősen cserjésedő, értékes lejtősztyepprétek megnyitása, újbóli becserjésedésének megakadályozása.
g)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
j)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-

zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
k)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett növényfajok illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel 

meg kell akadályozni!
c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-

ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 

vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások fi gye-

lembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos.

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás

A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok

A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.
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4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
e)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások 
és tilalmak

4.3.2.1. Erdők kezelése
a)  A terület üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, részleges korlátozású, faanyagter-

melésre nem szolgáló parkerdő és talajvédő erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a terüle-
ten örökerdő fenntartása a cél.

b)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 
kötelező.

c)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
d)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét 

adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával.
e)  A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
f)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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5. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mihályfi  Ernő kertje természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Bogár utca 23., 3627 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 12611/1.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A magántulajdonban lévő kert jelentős növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
b)  A magánkert növénygyűjteményi szerepének megőrzése.
c)  Ritka fajok és fajták, valamint változatok bemutatása.
d)  Oktatási, ismeretterjesztési szerepvállalás, bemutathatóság lehetőségeinek bővítése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  Mihályfi  Ernő kertje fenntartását és folyamatos karbantartását a tulajdonos látja el.
b)  A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a 

terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadá-
lyoznia az oda nem illő fajok betelepülését.

c)  Szükséges a néhány helyen nem kellően karbantartott kert egészének rendbetétele, a gyűjteménybe nem 
illő berendezési tárgyak és egyéb deponált anyagok eltávolítása.

d)  A kertben jelen lévő gyomfajok rendszeres eltávolítása kötelező.
e)  A kert megtekintését elősegítő utak, ösvények rendszeres ápolása, karbantartása kötelező.
f)  A tervezési területen a kert természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatás, bemutatás lehetőségeit meg kell 

teremteni.

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
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4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
a)  Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
b)  A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen, elsősorban mechanikus mód-

szerekkel ápolni, gyomtalanítani.
c)  A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság en-

gedélye szükséges.
d)  A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a 

kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztató táblák kihe-
lyezéséről.

e)  Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szem-
pontok szerint:

f)  A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres 
kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anya-
got a területről a kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.

4.3.1.2. Látogatás
A terület a tulajdonos engedélyével látogatható.

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás
A kert tulajdonosa rendszeresen alkalmat ad az oktatás és kutatás szabadon történő elvégzéséhez, mely tevé-
kenységet a kert területén a jövőben is lehetővé kell tenni és fent kell tartani.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A kert mindenkori használata a növénygyűjtemény épségének megőrzése alá van rendelve.
c)  A kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d)  A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e)  A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem enge-

délyezhető.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Mihályfi  Ernő kertje területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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6. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest III. kerület, Ibolya utca–Rózsa utca–Ürömi út által határolt, 200 250 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 065416/1, 065418.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes sziklaképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb 

megőrzendő élőlényfajok: gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), árlevelű len (Linum tenuifolium), ma-
gyar repcsény (Erysimum odoratum), borzas szulák (Convolvulus cantabrica), budai imola (Centaurea 
sadleriana), pézsmahagyma (Allium moschatum), Borbás-kerep (Lotus borbasii), pusztai árvalányhaj 
(Stipa pennata), borzas vértő (Onosma visianii), selymes peremizs (Inula oculus-christi), apró nőszi-
rom (Iris pumila), bíboros kosbor (Orchis purpurea), pusztai meténg (Vinca herbacea), sárga kövirózsa 
(Jovibarba hirta), tavaszi hérics (Adonis vernalis), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), nappali páva-
szem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-
lepke (Vanessa atalanta), dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme), nagy pávaszem (Saturnia pyri), kö-
zepes pávaszem (Saturnia spini), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), ragyás futrinka (Carabus cancellatus), 
rezes futrinka (Carabus ullrichii), gyászcincér (Morimus funereus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), 
pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agi-
lis), zöld gyík (Lacerta viridis), erdei sikló (Zamenis longissimus), egerészölyv (Buteo buteo), kar-
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valy (Accipiter nisus), gyurgyalag (Merops apiaster), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék 
(Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), csuszka (Sitta europaea), 
rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), holló (Corvus corax), bajszos sármány (Emberiza cia), ke-
leti sün (Erinaceus roumanicus), kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), nagy patkósdenevér 
(Rhinolophus ferrumequinum).

d)  Az egyedi tájkép megőrzése.
e)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelyek, élőhelytípusok: pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), közép-
hegységi cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), valamint a törmeléklejtők pionír növénytársulás-
sal és a nyílt sziklafelszínek.

f)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrast-

ruktúra folyamatos karbantartása.
h)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése.

b)  A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvé-
delmet szolgáló létesítmények fenntartása.

c)  A balesetveszélyes bányafalak állékonyságának rendszeres szakmai vizsgálata, kopogózása.
d)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
e)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
f)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
g)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
j)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-

zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
k)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
Természetvédelmi területen kizárólag a kiépített tűzrakóhelyen lehet tüzet gyújtani.

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett és fokozottan védett növényfajok – különös tekintettel: gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), 

bíboros kosbor (Orchis purpurea), tavaszi hérics (Adonis vernalis), apró nőszirom (Iris pumila) – illegális 
szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni!

c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálassal.

e)  A holló (Corvus corax) fokozott védelmének biztosítása a költési időszakban.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
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e)  A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
f)  A tervezési területen sziklát mászni csak az arra kijelölt és kiépített mászóhelyeken, jogerős természetvé-

delmi hatósági engedéllyel szabad.

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás
A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és infor-
mációs táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalha-

tó, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1. Erdők kezelése
a)  A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét 

adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával. A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állat-
világ fenntartása miatt tilos.
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7. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mocsáros természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest III. kerület, Határ út–Nádszál utca–Gladiátor utca által határolt, 246 345 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: (22911), 22995/129, 22995/130, 22995/131, 22995/132, 22995/133, 22995/135, 
22995/136, 22995/137, 22995/138, 22995/139, 22995/140, 22995/141, 22995/142, 22995/143, 22995/144, 22995/145, 
22995/146, 22995/147, 22995/148, 22995/149, 22995/150, 22995/151, 22995/152, (22995/153), 22995/154, (22995/155), 
22995/156, 22995/157, 22995/158, 22995/159, (22995/160), 22995/161, 22995/162, 22995/163, 22995/164, 22995/165, 
22995/166, 22995/167, 22995/176, 22995/177, 22995/178, 22995/179, 22995/180, 22995/181, 22995/182, (22995/183), 
22995/184, 22995/185, 22995/186, 22995/187, 22995/188 és (23019/2), továbbá az EOV szerint meghatározott töréspon-
tok által határolt ingatlanrészekből, a 22908 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 17 684 m2 nagyságú terü-
letrész: (E649087-N248209, E649189-N248164, E649328-N248079, E649085-N248074).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. Az 

engedély nélküli létesítmények eltávolítása.
b)  Az özönnövények visszaszorítása a tervezési területen és annak közvetlen környezetében.
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c)  Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
d)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló 

legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: mocsári kosbor (Anacamptis laxifl ora), mocsári csorbóka (Sonchus 
palustris), az összes sásfaj (Carex), pézsmacincér (Aromia moschata), kékfutrinka (Carabus violaceus), 
nappali pávaszem (Inachis io), zöld levelibéka (Hyla arborea), vöröshasú unka (Bombina bombina), kecs-
kebéka komplex (Pelophylax kl esculenta), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vízisikló (Natrix natrix), 
zöld gyík (Lacerta viridis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld küllő (Picus viridis), nádirigó (Acrocephalus 
arundinaceus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), berki tücsökmadár (Locustella fl uviatilis), fol-
tos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), cserregő 
nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), függőcinege (Remiz pendulinus), sárga billegető (Motacilla fl ava), 
cigánycsuk (Saxicola torquata), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus), sordély 
(Emberiza calandra), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), a területen költő egyéb rigófélék (Turdidae), 
poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae).

e)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit.

f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  A területen található láprétek, magassásosok, nádasok, zsombékosok, bokorfüzesek és puhafaligetek, va-

lamint az időszakos nyílt vízfelületek háborítatlanságának megőrzése.
h)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: meszes kiszáradó láprétek (Succiso – Molinietum), magassásrétek 
(Caricerion gracilis), nádas társulások (Phragmition australis), zsombékosok (Caricerion rostratae), re-
kettyés fűzláp (Calamagrosti – Salicetum cinereae), puhafaligetek (Salicion albae), valamint a kaszálóré-
tek és az időszakos nyílt vízfelületek.

i)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
j)  A bemutatást szolgáló infrastruktúra bővítése, a meglévők folyamatos karbantartása.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület megfelelő vízháztartási rendszerének kialakítása, fenntartása.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának megőrzése, lehetőség szerinti bővítése, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
f)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, a rendszeres gyepkezelés, valamint az őshonos növényfajok ter-
jedésének elősegítése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális 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.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A kizárólag gyalogosan és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, 

ezekről letérni tilos!
c)  A tervezési területen gépjárművel közlekedni a közutak kivételével csak természetvédelmi célú tevékeny-

ségek esetén szabad!
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d)  Szemetet elhelyezni, tüzet gyújtani tilos!
e)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
f)  A nádassal borított területeken, valamint a kékperjés lápréteken közlekedni még gyalogosan is tilos!

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák kihelyezésével 
és az információs táblák fenntartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)   A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen új épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem 

engedélyezhető.
c)  A tervezési területen tilos a vadászat!
d)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
e)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető.
g)  A láprétek megtartása miatt a nád és a gyomvegetáció kaszálása vegetációs és fészkelési időn kívül szük-

séges. A levágott anyagot a területről el kell szállítani.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Mocsárosnak és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1. Gyepek kezelése
a)  A (főleg lágyszárú) özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való vissza-

szorítása kötelező.
b)  A természetvédelmi szempontból értékes gyepterületek rendszeres kaszálása évente egyszer, október–de-

cemberben elvégzendő.
c)  A levágott kaszálékot a vizes élőhelyrészekről a kaszálás után mihamarabb ki kell hordani.
d)  A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, 

ahol ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvas-
marhákkal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gye-
lembevételével, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden 
esetben pontosan meg kell határozni.

4.3.2.2. Erdők kezelése
A fás állományok kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
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8. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Újpesti homoktövis természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest IV. kerület, külső Váci út jobb oldalán, a közigazgatási határ mellett található, 409 259 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 076508/1, 76511/9, 076512/407, 076512/10, 076512/409, 076511/5, 076518/6, továbbá az 
EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 076509/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi szá-
mú területből 62 913 m2 nagyságú területrész: (Északi rész: E653379-N250185, E653309-N250219, E653265-N250232, 
E653254-N250264, E653254-N250332, E653275-N250376, E653285-N250410, E653332-N250392, E653406-N250293, 
E653412-N250237; Déli rész: E653169-N250152, E653288-N250175, E653358-N250144, E653382-N250131, 
E653417-N250118, E653525-N250050, E653538-N250070, E653542-N250066, E653485-N249959, E653483-N249937, 
E653479-N249934, E653446-N249932, E 653429-N249924, E653394-N249924, E653370-N249874, E653336-N249902, 
E653391-N249971, E653332-N250024, E653270-N250102); a 76510 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület-
ből 27793 m2 nagyságú területrész: (Északi rész: E653379-N250185, E653466-N253323, E653622-N250227, E653614-
N250213, E653595-N250195, E653565-N250175, E653532-N250162, E653500-N250157, E653433-N250160; Déli rész: 
E653417-N250118, E653457-N250109, E653497-N250107, E653525-N250111, E653568-N250127, E653525-N250050); 
a 76511/6 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 57 476 m2 nagyságú területrész: (E653548-N250855, 
E653785-N250711, E653512-N250297, E653575-N250257, E653908-N250737); a 076512/411 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 112 616 m2 nagyságú területrész: (E653594-N251005, E653611-N251057, E653637-N251115, 
E653700-N251221, E653805-N251154, E653819-N251140, E653907-N251080, E653924-N251062, E654002-N251011, 
E654005-N251004, E654025-N250977, E654036-N250942, E654038-N250912, E654028-N250867, E654009-N250828, 
E653947-N250728, E653741-N250794, E653792-N250951); a 076525 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület-
ből 7262 m2 nagyságú területrész: (E653336-N249902, E653391-N249971, E653332-N250024, E653270-N250102, 
E653225-N250124, E653261-N250093, E653304-N250024, E653318-N249952); a 76588/21 ingatlan-nyilvántartási hely-
rajzi számú területből 151 m2 nagyságú területrész: (E654276-N251096, E654308-N251078, E654273-N251088).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes, őshonos homoki vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág megőr-

zése.
b)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előfor-

duló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: homoktövis (Hippophae rhamnoides), csikófark (Ephedra 
distachya), homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki varjúháj (Sedum sartorianum), homoki 
kocsord (Peucedanum arenarium), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), pusztai meténg (Vinca 
herbacea), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), homoki vértő (Onosma arenaria), kései szegfű 
(Dianthus serotinus), kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), báránypirosító (Alkanna tinctoria), 
homoki cickafark (Achillea ochroleuca), szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), bikapók (Eresus 
cinnaberinus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), sisakos sáska (Acrida hungarica), kis szarvasbo-
gár (Dorcus parallelipipedus), mezei futrinka (Carabus granulatus), kék futrinka (Carabus violaceus), 
fecskafarkú lepke (Papilio machaon), nappali pávaszem (Inachis io), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld 
gyík (Lacerta viridis), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), kis fakopáncs (Dendrocopos 
minor), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), kék cinege (Parus caeruleus), 
széncinege (Parus major), barátcinege (Parus palustris), őszapó (Aegithalos caudatus), a területen költő 
rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövid-
karmú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus).

c)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

d)  A természetes folyamatok fenntartása.
e)  A terület háborítatlanságának megőrzése.
f)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: évelő homokpusztagyepek (Festucion vaginatae), egynyári homo-
ki gyepek (Bassio lanifl orae – Bromion tectorum), valamint a kocsányos tölgyes (Quercus robur) és fehér 
nyaras (Populus alba) foltok.

g)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
d)  Telepített tájidegen cserje-és fafajok honos fajokra való folyamatos cseréje.
e)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése érten-
dő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális 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.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület csak oktatási, kutatási céllal a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területet csak természetvédelmi őr jelenlétében, vagy érvényes természetvédelmi hatósági enge-
déllyel lehet látogatni.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen épület és egyéb építmények nem helyezhetők el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető.

4.3.1.6.  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 tilal-
mak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
b)  A tervezési területen megmaradt kisméretű homokpusztagyep foltok területeinek fenntartását és növelését a 

cserjék (kivéve a védett homoktövist) folyamatos visszaszorításával, gyepfoltban levő nem védett fi atal fa- 
és cserjeegyedek eltávolításával kell elvégezni! A kezelési feladatot a gyep védelme érdekében minél kisebb 
taposással, vegetációs időn kívül, szakfelügyelet mellett szükséges végrehajtani.

c) A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, valamint a ho-
nos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.

d) A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
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9. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Palotai-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest IV. kerület, Északi Összekötő vasúti híd–Duna sor–Rév utca–Duna között található 491 649 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 75834, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészek-
ből, a 75838/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 9274 m2 nagyságú területrész: (E652235-N247988, 
E652284-N247984, E652289-N247998, E652316-N247995, E652328-N248097, E652250-N248107); a 75840 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 249 522 m2 nagyságú területrész: (Északi rész: E651889-N248028, 
E652206-N247988, E652241-N248398, E652268-N248811, E652301-N248968, E652312-N249075, E652265-N249114, 
E652184-N249083, E652141-N248746, E652102-N248531, E652054-N248337, E651984-N248113, E651891-N248044; 
Déli rész: E651781-N247059, E652022-N247061, E652019-N247041, E651913-N246799, E651770-N246570); a 75841 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 161 094 m2 nagyságú területrész: (E651889-N248028, E652241-N248398, 
E652268-N248811, E652301-N248968, E652312-N249075, E652265-N249114, E652184-N249083, E652141-N248746, 
E652102-N248531, E652054-N248337, E651984-N248113, E651891-N248044, E651844-N248035, E651987-N248713, 
E652119-N249082, E652164-N249131, E652196-N249124, E652298-N249146, E652352-N249122, E652339-N248978, 
E652299-N248884, E652278-N248746, E652249-N248354, E652261-N248289, E652249-N248106, E652230-N247978, 
E652212-N248025).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv
4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

a)  A területen található értékes, őshonos ártéri vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág megőrzé-
se.

b)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előfordu-
ló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: pézsmacincér (Aromia moschata), kis színjátszólepke (Apatura 
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ilia), mocsári teknős (Emys orbicularis), a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisikló (Natrix 
natrix), héja (Accipiter gentilis), egerészölyv (Buteo buteo), kabasólyom (Falco subbuteo), fekete har-
kály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), 
közép fakopáncs (Dendrocopos medius), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), 
poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia 
brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus).

c)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

d)  A természetes folyamatok fenntartása.
e)  A terület háborítatlanságának megőrzése.
f)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelytípusok: bokorfüzesek (Salicion triandrae), fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici – 
Populetum albae), feketenyár-ligetek (Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek (Leucojo aestivi – 
Salicetum albae), nádas társulások (Phragmition australis).

g)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
d)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése érten-
dő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A kizárólag gyalogosan és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, 

ezekről letérni tilos!
c)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és 
információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem en-

gedélyezhető.
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c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Palotai-sziget és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
Az erdők kezelését a terület háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával kell elvégezni. A területen lévő 
holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos.
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10. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Budai Arborétum természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XI. kerület, Ménesi út 43–45., Villányi út 29–31. és 35–43. alatti kert, a Budapesti Corvinus Egyetem Ar-
borétuma, 89 452 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 4938 és 5094.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  Az Arborétum Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is jelentős növénygyűjteményének fenntar-

tása és fejlesztése.
b)  Az Arborétum növénygyűjteményi szerepének, a botanikai ismereti szakoktatásban, kutatásban, géntarta-

lékok megőrzésében, honosítási, nemesítési kísérletek folytatásában betöltött szerepének megőrzése.
c)  Magyar fajták, népi szelekciók bemutatása.
d)  Genetikai alapok felkészítése a lehetséges klímaváltozásra.
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4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A Budai Arborétum szakmai felügyeletét a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: BCE) Kertészet-

tudományi Karának Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke, fenntartását, kezelését a BCE Bu-
dai Campus Koordinációs Irodája látja el.

b)  A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a 
terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadá-
lyoznia az oda nem illő fajok betelepülését.

c)  A tervezési területen az Arborétum természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatást, bemutatást szolgáló lé-
tesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről gondoskodni kell.

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; fajok védelme
a)  Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
b)  A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen ápolni, gyomtalanítani. A gyűj-

temény fejlesztését nemesítéssel és a nemzetközi növénycserével kell biztosítani, esetenként a hazai élő-
helyekről történő betelepítés is megengedett. A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés eseté-
ben az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

c)  A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a 
kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztató táblák kihe-
lyezéséről.

d)  Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi 
szempon tok szerint:

e)  A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres 
kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. 

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A terület szabadon látogatható. Nyitva tartás: H–P: 8–18, Szo–V: előzetes bejelentkezés alapján.
b)  A mindenkori aktuális látogatási szabályok elérhetők a http://budaiarboretum.uni-corvinus.hu/ oldalon.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  A Budai Arborétum – tekintettel arra, hogy a kertészeti felsőoktatás hazai vezető intézményének ad szín-

teret – elsődleges, elválaszthatatlan feladata az oktatásban való részvétel.
b)  Több tanösvény, közöttük pl. faápolási és vakok tanösvénye folyamatos karbantartása szükséges.
c)  2006-ban az Arborétum elnyerte a „Madárbarát kert” címet, Madárbarát Mintakert tartozékai bemutatási 

céllal megtalálhatók az Arborétum területén, amelyek karbantartását folyamatosan el kell végezni.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  Az Arborétum mindenkori használata a kertészeti felsőoktatási képzés alá van rendelve.
c)  Az Arborétum teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d)  A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e)  Az Arborétum rendszeresen otthont ad a hazai kertészeti cégek ősszel és tavasszal megrendezendő kiállí-

tásának, mellyel a magyar kertészeti kultúra széles körű megismertetését segítik elő.
f)  A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem enge-

délyezhető.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Budai Arborétum területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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11. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Rupp-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XI. kerület, Rupphegyi út–Rupphegyi köz–Ördögorom lejtő által határolt, 78 445 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 1478/4 és (1345/5).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása a tervezési területen.
c)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előfor-

duló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: borzas szulák (Convolvulus cantabrica), kisfészkű hangya-
bogáncs (Jurinea mollis), fürtös homokliliom (Anthericum liliago), pézsmahagyma (Allium moschatum), 
árlevelű len (Linum tenuifolium), borzas vértő (Onosma visianii), budai berkenye (Sorbus semiincisa), 
fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius), nagy pacsirtafű (Polygala major), tarka imola (Centaurea 
triumfettii), árvalányhaj-fajok (Stipa sp.), nagyezerjófű (Dictamnus albus), apró nőszirom (Iris pumila), 
sárga koronafürt (Coronilla coronata), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), sárga kövirózsa (Jovibarba 
hirta), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), selymes peremizs (Inula oculus-christi), bíboros kosbor 
(Orchis purpurea), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), piros madársisak (Cephalanthera 
rubra), gérbics (Limodorum abortivum), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), kislevelű nősző-
fű (Epipactis microphylla), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), Dunántúli kékfutrinka (Carabus germari), 
szarvasbogár (Lucanus cervus), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), rezes futrinka (Carabus 
ullrichii), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), farkasalmalepke 
(Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), gyászlepke (Nymphalis antiopa), nagy róka-
lepke (Nymphalis polychloros), nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), platinabagoly (Apamea platinea), 
erdei béka (Rana dalmatina), fali gyík (Podarcis muralis), pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), 
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zöld gyík (Lacerta viridis), egerészölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), vörös vércse (Falco 
tinnunculus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), széncinege (Parus major), zöld küllő (Picus viridis), 
a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), kék cinege 
(Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea).

d)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

e)  A természetes folyamatok fenntartása.
f) A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
g) Telepített tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok telepítése.
h)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), cserszömör-
cés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo-
Festucetum pallentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), dolomit-szik-
lafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis), középhegységi mészkedvelő molyhos tölgyes (Vicio 
sparsifl orae-Quercetum pubescentis).

i)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
j)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra folyamatos karbantartása.
k)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák
a)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
b)  A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
c)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
f)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése érten-
dő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2. Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b) A tervezési területen technikai sport végzése tilos!
c)  A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével ti-

los!
d) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni.
e) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
f) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos!
g) Szemetet elhelyezni tilos!
h)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével 

és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
b)  A meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása kötelező.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem en-

gedélyezhető.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
a)  A tervezési területnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
b)  A tervezési terület geológiai értékeinek megőrzéséhez a terület rendszeres vizsgálata és szükség esetén 

szakszerű karbantartása szükséges.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő 9A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, fa-

anyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
c)  A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, valamint a 

honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.
d)  A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
e)  Az erdőrészletekben levő természetvédelmileg fontos gyepfoltokban (kiemelten a nyugati és déli része-

ken) történő cserjésedés megállításához a cserjefoltok kismértékű visszaszorítása és a nem védett fi atal 
faegyedek eltávolítása szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyérítéssel szabad 
megoldani. A kezelés szakfelügyelet mellett végezhető, a levágott növényanyagot a területről el kell távo-
lítani.

f)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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12. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kőérberki szikes-rét természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XI. kerület, Poprádi út–Keserűvíz utca–Kétvölgy utca–Kőérberki út–Hosszúrét út által határolt, 447 343 m2 
kiterjedésű terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 1039/2, 1052/2, 1055, 1056, 1084/2, 1090/4, továbbá az EOV szerint meghatározott 
töréspontok által határolt ingatlanrészekből, az 1039/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 146 635 m2 
nagyságú területrész: (Keleti rész: E646471-N234742, E646555-N234851, E646566-N234838, E646585-N234830, 
E646600-N234819, E646603-N234821, E646614-N234814, E646619-N234817, E646665-N234778, E646672-N234777, 
E646780-N234684, E646817-N234642, E646849-N234592, E646838-N234532, E646702-N234582, E646683-N234581, 
E646665-N234573, E646633-N234530, E646614-N234534, E646600-N234553, E646634-N234584, E646601-N234616, 
E646569-N234599; Déli rész: E646836-N234525, E646832-N234517, E646734-N234446, E646722-N234434, 
E646706-N234433, E646643-N234386, E646580-N234442, E646636-N234501, E646695-N234453, E646715-N234474, 
E646648-N234536, E646682-N234573, E646698-N234575; Nyugati rész: E646155-N234858, E646189-N234809, 
E646540-N234480, E646591-N234542, E646459-N234735, E646218-N234936); az (1053/1) ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 8056 m2 nagyságú területrész: (E646155-N234858, E646189-N234809, E646643-N234386, 
E646706-N234433, E646722-N234434, E646734-N234446, E646832-N234517, E646836-N234525, E646981-N234477, 
E646979-N234463, E646835-N234511, E646737-N234443, E646727-N234433, E646707-N234427, E646692-N234413, 
E646646-N234381, E646636-N234382, E646184-N234805, E646151-N234853).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
      A védett terület őrizze meg:

a)  az egykori vegetációt idéző szikes társulásokat,
b)  védett és ritka növény- és állatfajok állományait. A tervezési területen előforduló legfontosabb megőr-

zendő élőlényfajok: keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium), mocsári kosbor (Anacamptis 
laxifl ora), nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), magyar sóvirág (Limonium gmelini), sziki őszi-
rózsa (Aster tripolium), sziki útifű (Plantago maritima), sziki pozdor (Scorzonera cana), a területen elő-
forduló összes békafaj (Anura), vízisikló (Natrix natrix), vörös vércse (Falco tinnunculus), egerészölyv 
(Buteo buteo), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), 
tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárgarigó (Oriolus oriolus).

c)  a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-
őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: szoloncsák sziki rétek (Scorzonero-juncion gerardii), valamint szik-
foltok a mesterségesen kialakított csatornák mentén, nedves kaszálórétek és száraz kaszálórétek. 

d)  az egyedi tájképet.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A vízháztartási problémák (talaj kiszáradása és a vele járó kiédesedés) pontos felmérése és szükség esetén 

megfelelő orvosolása.
b)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. (Teljes elkerítés további fenntartása, 

nyár végén, illetve ha szükséges, ősszel kaszálás elvégzése, háborítatlanság biztosítása.)
c)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
e)  Az illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. Megfelelő kezelés alatt a háborítatlanság biztosítása – illetve az 
ebből következő taposási kár elmaradása – és a nyárvégi, illetve őszi kaszálás értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális 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 magyar sóvirág (Limonium gmelinii ssp. hungaricum), mely Budapesten, természetes élőhelyen csak itt 
fordul elő, illegális szedésének megakadályozása érdekében a virágzás ideje alatt fokozott védelem szük-
séges.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A terület nem látogatható.
b)  Csak a jogos használattal és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos feladatok céljából szabad a védett te-

rületen tartózkodni.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen több jelenleg is használt, valamint több használaton kívüli keserűvízkút található.
b)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
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c)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
d)  A tervezési területet körülvevő kerítés és kapuk állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
g)  A vízháztartási problémák (a terület kiszáradása, és a vele járó kiédesedés) pontos felmérése és megfelelő 

orvosolása öt éven belül szükséges.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.3.2.1.  Gyepek kezelése
a)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
b)  A terület évente maximum kétszer kaszálható, a kaszálásokat a nyár első felében (június közepe–július kö-

zepe), illetve ősszel (szeptember közepe–október vége) lehet elvégezni.
c)  A keletkezett szénát a kaszálást követően egy hónapon belül el kell hordani.
d)  A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, 

ahol ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvas-
marhákkal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gye-
lembevételével, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden 
esetben pontosan meg kell határozni.
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13. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Ördög-orom természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Edvi Illés utca északi és déli oldala mentén található, 174 215 m2 terület. A védett élőhely ma-
gában foglalja az Ördögormot, az Edvi Illés úti mészkedvelő tölgyest és a Farkas-völgyi karsztbokorerdőt. 

2. Érintett helyrajzi számok: 2157/3, 8824/1, 8826/4, 8840/28, 8840/42, 8867/10, (8867/11), 8868/1, (8872/5), 8872/6, 
(8873), (8874/1), (8875/4), 8877, 8878/3, 8878/7, 8884, 8887/2, 8887/3, 8887/4, 8887/5, 08888/5, 8888/6, 8888/7, 8868/3, 
8870, 8945/1, 8945/2, 8947, 8957/13, 9014/4, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanré-
szekből, a (8834/4) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1445 m2 nagyságú területrész: (E645709-N237615, 
E645752-N237602, E645779-N237596, E645800-N237593, E645818-N237596, E645809-N237604, E645734-N237622, 
E645727-N237625, E645707-N237618); a 8872/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 882 m2 nagysá-
gú területrész: (E645453-N237663, E645408-N237654, E645397-N237668, E645396-N237672, E645410-N237673, 
E645427-N237675, E645451-N237679); a 8885 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5295 m2 nagyságú te-
rületrész: (E645091-N237643, E645156-N237591, E645200-N237644, E645164-N237668, E645131-N237696); a 8886 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2503 m2 nagyságú területrész: (E645066-N237664, E645114-N237731, 
E645131-N237696, E645091-N237643); a 8887/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2836 m2 nagy-
ságú területrész: (E645111-N237728, E645095-N237749, E645030-N237658, E645050-N237642); a 8944/2 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 3183 m2 nagyságú területrész: (E644899-N237681, E644867-N237654, 
E644921-N237595, E644950-N237621); a 8946 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 17 352 m2 nagysá-
gú területrész: (E645357-N237466, E645344-N237463, E645330-N237466, E645312-N237478, E645310-N237498, 
E645319-N237519, E645358-N237523, E645371-N237517, E645389-N237488, E645384-N237486, E645383-N237487, 
E645371-N237480, E645353-N237472); a (8960) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 581 m2 nagysá-
gú területrész: (E644874-N237713, E644949-N237625, E644971-N237600, E644990-N237583, E645039-N237540, 
E645052-N237523, E645119-N237468, E645170-N237438, E645200-N237423, E645211-N237415, E645207-N237413, 
E645205-N237416, E645199-N237420, E645162-N237439, E645120-N237464, E645050-N237521, E645037-N237538, 
E645015-N237556).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), szürkés ördögszem (Scabiosa canescens), 
kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas szulák (Convolvulus 
cantabrica), fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius), nagyezerjófű (Dictamnus albus), apró nőszirom (Iris 
pumila), fürtös homokliliom (Anthericum liliago), gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare), sárga kövi-
rózsa (Jovibarba hirta), budai berkenye (Sorbus semiincisa), turbánliliom (Lilium martagon), sárga koro-
nafürt (Coronilla coronata), selymes peremizs (Inula oculus-christi), tarka imola (Centaurea triumfettii), 
bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), pusztai árvalányhaj 
(Stipa pennata), pézsmahagyma (Allium moschatum), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), leány-
kökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), kikeleti hóvirág 
(Galanthus nivalis), nagy pacsirtafű (Polygala major), törpemandula (Amygdalus nana), tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), bíboros kosbor (Orchis purpurea), fehér madár-
sisak (Cephalanthera damasonium), gérbics (Limodorum abortivum), madárfészek békakonty (Neottia 
nidus-avis), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens), il-
latos bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima), farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia), nappali páva-
szem (Inachos io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), gyászlepke (Nymphalis antiopa), kis Apolló-lepke 
(Parnassius mnemosyne), nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), 
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), kis rókalepke (Aglais urticae), imádkozó sáska (Mantis religiosa), re-
zes futrinka (Carabus ullrichii), selymes futrinka (Carabus convexus), szarvasbogár (Lucanus cervus), fali 
gyík (Podarcis muralis), zöld gyík (Lacerta viridis), pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), rézsikló 
(Coronella austriaca), karvaly (Accipiter nisus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus 
viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), 
pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú 
fakusz (Certhia brachydactyla), európai mókus (Sciurus vulgaris).

d)  Az egyedi tájkép megőrzése.
e)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), cserszömör-
cés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo-
Festucetum pallentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), dolomit-szik-
lafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis), középhegységi mészkedvelő molyhos tölgyes (Vicio 
sparsifl orae-Quercetum pubescentis), hegyvidéki gyertyános tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum), törme-
léklejtő-erdő (Mercuriali-Thilietum).

f)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra folyamatos karbantartása.
h)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése, megakadályozása.

b)  A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvé-
delmet szolgáló létesítmények fenntartása.

c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  A területen található felhagyott kőfejtőben tapasztalható cserjésedési folyamatok megakadályozása.
f)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
g)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
i)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
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j)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-
zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)

k)  Az illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), 

leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), illatos bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima), gérbics (Limodorum abortivum), vö-
rösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens), törpemandula (Amygdalus nana), farkasölő sisakvirág (Aconitum 
vulparia), illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell aka-
dályozni!

c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, hulladékot elhelyezni tilos!
e)  Tüzet gyújtani csak a kiépített tűzrakóhelyeken lehet.
f)  A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes!
g)  A tervezési területen sziklát mászni tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és infor-
mációs táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalha-

tó, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.
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4.4.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.4.1.  Erdők kezelése
a)  Az 51B erdőrészlet üzemtervezett erdő, melyben egészségügyi termelés folyik. A 40 TN és 40 ÉP erdő-

részletek nyilvántartásban vannak, de üzemtervezés nem történt a területükön.
b)  A területen elhelyezkedő 40A és 51C erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti terüle-

ten lévő, faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen 
örökerdő fenntartása a cél.

c)  Az erdők kezelésekor a terület minél nagyobb háborítatlanságát meg kell őrizni.
d)  A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, valamint a 

honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.
e)  A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
f)  Az erdőrészletekben levő természetvédelmileg fontos gyepfoltokban, valamint a felhagyott kőbányában 

történő cserjésedés megállításához a cserjefoltok kismértékű visszaszorítása és a nem védett fi atal faegye-
dek eltávolítása szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyérítéssel szabad megolda-
ni. A kezelés szakfelügyelet mellett végezhető, a levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.

g)  A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos.
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14. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Gaál József út–Álom utca–Pethényi út által határolt terület, 117 462 m2 kiterjedéssel.

2. Érintett helyrajzi számok: 9834, 9848, 9853, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által hatá-
rolt ingatlanrészekből, a 9835/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 15 112 m2 nagyságú területrész: 
(E647358-N239920, E647364-N239930, E647361-N239934, E647347-N239939, E647328-N239949, E647318-N239963, 
E647369-N240008, E647277-N240105, E647232-N240079, E647190-N240129, E647151-N240107, E647215-N240045, 
E647208-N240040, E647352-N239926); a 9836 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 58 729 m2 nagysá-
gú területrész: (E647208-N240040, E647120-N239970, E647148-N239808, E647237-N239743, E647247-N239755, 
E647295-N239733, E647344-N239727, E647396-N239761, E647430-N239775, E647347-N239930); a 9849 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 867 m2 nagyságú területrész: (E647043-N240070, E647039-N240061, 
E647104-N240034, E647110-N240048); a 9850 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 682 m2 nagyságú terü-
letrész: (E647047-N240080, E647043-N240070, E647110-N240048, E647114-N240056); a 9851 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 1663 m2 nagyságú területrész:  (E647054-N240101, E647047-N240080, E647114-N240056, 
E647125-N240077); a 9852/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 160 m2 nagyságú területrész: 
(E647058-N240111, E647054-N240101, E647091-N240089, E647061-N240108); a 9852/7 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 2251 m2 nagyságú területrész: (E647058-N240111, E647061-N240108, E647091-N240089, 
E647125-N240077, E647143-N240107, E647108-N240124); a 9847 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület-
ből 375 m2 nagyságú területrész: (E647093-N240008, E647092-N240004, E647110-N239995, E647119-N239986, 
E647121-N239977, E647124-N239974, E647138-N239986); a (10114) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terü-
letből 413 m2 nagyságú területrész: (E647346-N239930, E647365-N239900, E647386-N239861, E647392-N239864, 
E647358-N239920, E647354-N239924).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
d)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: pókbangó (Ophrys sphegodes), bíboros kosbor (Orchis purpurea), erdei szellőró-
zsa (Anemone sylvestris), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), sárga ko-
ronafürt (Coronilla coronata), sárga len (Linum fl avum), csillagőszirózsa (Aster amellus), nagy ezerjófű 
(Dictamnus albus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne), farkas-
almalepke (Zerynthia polyxena), nappali pávaszem (Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecs-
kefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), fali gyík (Podarcis muralis), fürge 
gyík (Lacerta agilis), pannongyík (Ablepharus kitaibelii fi tzingeri), nagy fakopáncs (Dendrocopos ma-
jor), zöld küllő (Picus viridis), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék 
(Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz 
(Certhia brachydactyla), európai mókus (Sciurus vulgaris), keleti sün (Erinaceus roumanicus).

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
f)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: cserszömörcés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), 
pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), valamint virágos kőrises (Fraxinus ornus) 
erdőfoltok.

g)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása, helyükre őshonos fajok telepítése, illetve ezek termé-
szetes elterjedésének elősegítése.

h)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-
struktúra folyamatos karbantartása.

i)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése, megakadályozása.

b)  A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvé-
delmet szolgáló létesítmények fenntartása.

c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
g)  A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása.
h)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-

zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j)  Az illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett és fokozottan védett növényfajok – különös tekintettel: pókbangó (Ophrys sphegodes), bíboros 

kosbor (Orchis purpurea), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), csillagőszirózsa (Aster amellus), leány-
kökörcsin (Pulsatilla grandis) – illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott vé-
delemmel meg kell akadályozni!
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c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás).
d)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!
e)  A meredek északi kitettségű hegyoldalakon és a rajtuk kialakult lejtősztyeppréten tartózkodni tilos és élet-

veszélyes!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési terület peremrészein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalha-

tó, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
d)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre 

kell állítani.
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.2.1.  Erdők kezelése
a)  A területen található 42A jelű erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

részleges korlátozású, faanyagtermelésre nem szolgáló parkerdő és talajvédő erdő. A vágásérettségi kor 
999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a terület minél nagyobb háborítatlanságát meg kell őrizni.
c)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
d)  Az értékes lejtősztyepprétek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
e)  A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
f)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni. A területen lévő holtfák eltávolítá-

sa a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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15. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Denevér út keleti oldala mentén található, 9 433 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 8657/3 és (8657/6).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: törpe nőszirom (Iris pumila), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökör-
csin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), pusztai meténg (Vinca herbacea), borzas szulák (Convolvulus 
cantabrica), vetővirág (Sternbergia colchicifl ora), árlevelű len (Linum tenuifolium), hangyabogáncs (Jurinea 
mollis), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), selymes peremizs (Inula oculus-christi), nappali pávaszem 
(Inachis io), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), imádkozó sáska 
(Mantis religiosa), fali gyík (Podarcis muralis) és a fürge gyík (Lacerta agilis), a területen költő rigófélék 
(Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), 
kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea).

b)  Az egyedi tájkép megőrzése.
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c)  A területen fontos feladat a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak ja-
vítása, bővítése. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: középhegységi mészkedvelő molyhos töl-
gyes (Vicio sparsifl orae-Quercetum pubescentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum 
sulcatae), dolomit-sziklafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis).

d)  Az özönnövények visszaszorítása (fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül).
e)  A bemutatást szolgáló infrastruktúra kiépítése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak folyama-

tos ellenőrzése, szakmai felügyelete.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
e)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
f)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozása nélkül.)
g)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével és ezáltal megőrzésével biztosítható. Megfelelő kezelés alatt a védett területen 
található tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elő-
segítése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális 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 védett növények illegális szedése, a tövek kiásása megakadályozásának érdekében a virágzás ideje alatt 
fokozott védelem szükséges.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírások fi gye-

lembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  A tervezési területen a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs táblák 

bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell.
b)  A tájékoztató táblán az értékeken kívül a terület meredekségét, és emiatt nehezen járhatóságát, balesetve-

szélyességét is fel kell tüntetni.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területet átszelő ösvény állapotát balesetvédelem szempontjából felül kell vizsgálni, ha szükséges, akkor 

a megfelelő, a gyep minél kisebb károsodásával járó javításokat, fejlesztéseket el kell végezni.
d)  A tervezési terület déli részén lévő meredek ösvényre a védett értékek minél kisebb károsodásával járó 

technikával lépcsőfokokat kell beépíteni.
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e)  A kovabánya körüli kerítés állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, és ha szükséges, akkor karban kell tarta-
ni.

f)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
g)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
b)  Az erdőfoltok kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni, a terület háborítatlanságának 

minél nagyobb megtartásával.
c)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
d)  Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
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16. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Fácános természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Zugligeti út–Béla király út–Csermely lépcső–Csermely út által határolt, 67 510 m2 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 010525/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 64 866 m2 nagyságú, az EOV 
szerint meghatározott töréspontok által lehatárolt területrész: (E644405-N240798, E644397-N240821, E644395-N240832, 
E644398-N240876, E644377-N240896, E644377-N240942, E644390-N240944, E644380-N240958, E644380-N240963, 
E644347-N241016, E644314-N240996, E644296-N241018, E644283-N241008, E644276-N241003, E644222-N240962, 
E644224-N240959, E644296-N240907, E644265-N240859, E644255-N240863, E644252-N240856, E644233-N240865, 
E644190-N240898, E644203-N240911, E644188-N240930, E644178-N240946, E644172-N240964, E644168-N240987, 
E644162-N241010, E644156-N241034, E644159-N241064, E644163-N241078, E644161-N241089, E644158-N241124, 
E644163-N241132, E644174-N241142, E644190-N241154, E644208-N241171, E644221-N241186, E644226-N241199, 
E644227-N241204, E644247-N241225, E644267-N241242, E644273-N241243, E644275-N241234, E644280-N241226, 
E644294-N241224, E644308-N241215, E644322-N241214, E644330-N241206, E644338-N241202, E644343-N241186, 
E644349-N241177, E644357-N241159, E644359-N241134, E644365-N241133, E644370-N241128, E644386-N241110, 
E644387-N241086, E644388-N241047, E644391-N241033, E644396-N241027, E644401-N241022, E644425-N240997, 
E644437-N240981, E644445-N240966, E644455-N240951, E644467-N240925, E644476-N240905, E644483-N240887, 
E644448-N240873, E644425-N240841, E644408-N240805, továbbá a 010525/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 
területből 2644 m2 nagyságú, az EOV szerint meghatározott töréspontok által lehatárolt területrész: (E644274-N241245, 
E644275-N241235, E644280-N241226, E644294-N241224, E644308-N241215, E644323-N241215, E644331-N241207, 
E644339-N241202, E644344-N241186, E644353-N241173, E644357-N241160, E644359-N241135, E644366-N241133, 
E644387-N241110, E644386-N241127, E644378-N241131, E644373-N241193, E644279-N241249).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és azok-

hoz kötődő értékes növénytársulásokat, különös tekintettel a bennszülött budai nyúlfarkfüves területekre.
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c)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-
őrzendő élőlényfajok: budai imola (Centaurea sadleriana), sárga koronafürt (Coronilla coronata), nagy-
ezerjófű (Dictamnus albus), magyar repcsény (Erysimum odoratum), turbánliliom (Lilium martagon), ár-
levelű len (Linum tenuifolium), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), nagyvirágú gyíkfű (Prunella 
grandifl ora), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lep-
ke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér 
(Morimus funereus), szarvasbogár (Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis 
fragilis), erdei sikló (Zamenis longissimus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus 
viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), 
pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), európai 
mókus (Sciurus vulgaris).

d)  Az egyedi tájkép megőrzése.
e)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), cserszömör-
cés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo-
Festucetum pallentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), budai nyúl-
farkfüves dolomitsziklagyep (Seslerietum sadlerianae), gyertyános–kocsánytalan tölgyes (Querco 
petreae-Carpinetum), északi-középhegységi bükkös (Melittio-Fagetum).

f)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
g)  A biztonságos és egyben a terület kutatásának, valamint természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra kialakítása és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület nyugati pereménél található beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegális hulla-

déklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – folya-
matos ellenőrzése.

b)  A déli, részben beépített területrészek elhanyagolt állapotban lévő épületeinek folyamatos ellenőrzése 
bale setvédelmi okokból. 

c)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
d)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása. 
e)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
f)  A terület kimagasló botanikai és geológiai értékeinek megóvása.
g)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának és területarányának, 

valamint a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
h)  A kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. 
i)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett növényfajok – különös tekintettel: nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandifl ora), budai nyúlfarkfű 

(Sesleria sadleriana), turbánliliom (Lilium martagon) – illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási idő-
ben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni!

c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonosok hozzájárulásával látogatható.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepeken tartózkodni tilos és életveszélyes!
d)  A tervezési területen tilos sziklát mászni!
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési terület határán, a sétautak kezdeténél és a jellegzetes sarokpontokon a bemutatást védettséget jel-
ző táblák kihelyezésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b)  A tervezési területen található sétautak és támfalak állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás 

tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
c)  A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózatot fel kell újítani, majd karban kell tartani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek meg-
őrizhetők.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő 62A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdőrészletben bükkös, valamint kocsánytalan tölgyes kialakulása a távlati cél.
c)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
d)  A gyepeken történő cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokoza-

tos, vegetációs időn kívül történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolí-
tani.

e)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 
kötelező.

f)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
g)  Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni.
h)  A 62A erdőrészletben lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos!
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17. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Csillagvölgyi út természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Csillagvölgyi út 2., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 4/f., 4/g., 21 775 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: (10488/2), 10447, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingat-
lanrészből, a 10448/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 8704 m2 nagyságú területrész: (E644544-N240593, 
E644457-N240447, E644526-N240423, E644527-N240431, E644556-N240520, E644578-N240562).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A terület kiemelkedő botanikai és zoológiai értékeinek megóvása.
b)  Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: gyászcincér (Morimus funereus), szarvasbogár (Lucanus cervus), törékeny gyík 
(Anguis fragilis), erdei sikló (Zamenis longissimus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), közép fako-
páncs (Dendrocopos medius), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafé-
lék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), csusz-
ka (Sitta europaea), európai mókus (Sciurus vulgaris).
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c)  A terület felső – keleti és északi – részén található értékes természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. A legfontosabb megőrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: mész-
kedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), valamint virágos kőris (Fraxinus ornus) erdőfol-
tok.

d)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  Az özönnövények visszaszorítása, fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül.
h)  A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra kiépítése, 

folyamatos karbantartása.
i)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület kimagasló botanikai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való 

megóvása.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c)  Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák kihelye-

zésével, meglévő sétautak fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található tájide-
gen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonosok hozzájárulásával látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a 

természetvédelmi előírások fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A tervezési területen tüzet gyújtani tilos!
c)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
d)  Az erdőállományt és a hozzá kötődő élővilágot károsítani tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és az informá-
ciós tábla karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési terület tájképi jellegét meg kell őrizni.
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4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  A területen elhelyezkedő erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, fa-

anyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 
fenntartása a cél.

b)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
c)  A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges.
d)  A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.



782 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. április 18.

18. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Istenhegyi út 80., 4062 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 9690/1, 9690/2.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A terület kiemelkedő botanikai és zoológiai értékeinek megóvása.
b)  A terület értékes természetközeli és kertépítészetileg átalakított, angolkert jellegű élőhelyeinek fenntartá-

sa. 
c)  Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: szarvasbogár (Lucanus cervus), fürge gyík (Lacerta agilis), fali gyík (Podarcis 
muralis), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), zöld küllő 
(Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), 
kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), csuszka (Sitta europaea), európai mókus (Sciurus 
vulgaris).

d)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  A spontán betelepült özönnövények visszaszorítása, fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon 

kívül.
h)  A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra renoválá-

sa, bővítése és a megfelelő állapot elérése után folyamatos karbantartása.
i)  Bemutathatóság fejlesztése.
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4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület kimagasló botanikai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való megóvá-

sa.
b)  A terület fajgazdagságának, zavartalanságának, valamint a védett növény- és állatfajok állományának fenntartá-

sa.
c)  Az invazív gyomfajok és egyes helyeken a borostyán visszaszorítása, további terjedésük megakadályozá-

sa.
d)  A védett területen illegális hulladéklerakások, valamint a balesetveszélyes létesítmények felszámolása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák kihelye-

zésével, meglévő sétautak renoválásával, fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élő-

helyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található, 
spontán betelepült tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, az értékes dísznövények megóvása, vala-
mint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonosok hozzájárulásával látogatható.
b)  A tervezési területen tüzet gyújtani tilos!
c)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
d)  A faállományt és a hozzá kötődő élővilágot károsítani tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák kihelyezésével, valamint ezek karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
Az Istenhegyi úti kert tájképi jellegét meg kell őrizni.
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19. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Művész úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Művész út 9–11., 4228 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 9327.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A terület kiemelkedő botanikai és zoológiai értékeinek megóvása.
b)  A terület értékes természetközeli és kertépítészetileg átalakított, angolkert jellegű élőhelyeinek fenntartása.
c)  Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb 

megőrzendő élőlényfajok: szarvasbogár (Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), macskabagoly 
(Strix aluco), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), közép fako-
páncs (Dendrocopos medius), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszá-
tafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege (Parus major), 
fenyvescinege (Parus ater), csuszka (Sitta europaea), európai mókus (Sciurus vulgaris).

d)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit!

e)  Az egyedi tájkép megőrzése.
f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  A spontán betelepült özönnövények visszaszorítása, fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon 

kívül.
h)  A látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrastruktúra renoválá-

sa, bővítése és a megfelelő állapot elérése után folyamatos karbantartása.
i)  Bemutathatóság fejlesztése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület kimagasló botanikai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való 

megóvása.
b)  A terület fajgazdagságának, zavartalanságának, valamint a védett növény- és állatfajok állományának 

fenntartása.
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c)  Az invazív gyomfajok és egyes helyeken a borostyán visszaszorítása, további terjedésük megakadályozá-
sa.

d)  A védett területen illegális hulladéklerakások, valamint a balesetveszélyes létesítmények felszámolása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák kihelye-

zésével, meglévő sétautak renoválásával, fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élő-

helyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található, 
spontán betelepült tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, az értékes dísznövények megóvása, vala-
mint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonosok hozzájárulásával látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a 

természetvédelmi előírások fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A tervezési területen tüzet gyújtani tilos!
c)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
d)  A faállományt és a hozzá kötődő élővilágot károsítani tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és információs 
táblák kihelyezésével, valamint ezek karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Művész úti kert tájképi jellegét meg kell őrizni.
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20. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Turjános természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XV. kerület, a Szilas-patak–Rákospalotai határút–közigazgatási határ között, 108 579 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 098123/8, 098123/9, 098123/108, 098123/109, 098123/110, 098123/111, 098123/112, 
098123/113, 098123/114, 098123/115, 098123/6, 098123/7, 098123/67, 098123/68, továbbá az EOV szerint meg-
határozott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 098123/107 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terület-
ből 895 m2 nagyságú területrész: (E659087-N245259, E659070-N245242, E659096-N245216, E659114-N245233); 
a 098123/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 154 m2 nagyságú területrész: (E658879-N245052, 
E658877-N245049, E658900-N245019, E658902-N245021); a 098123/47 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú te-
rületből 568 m2 nagyságú területrész: (E658929-N245411, E658924-N245413, E658919-N245412, E658893-N245399, 
E658884-N245392, E658896- N245380); a 098123/48 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1054 m2 nagy-
ságú területrész: (E658884- N245392, E658896-N245380, E658859-N245345, E658844-N245361); a 098123/49 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 581 m2 nagyságú területrész: (E658859-N245345, E658844-N245361, 
E658825-N245344, E658841-N245327); a 098123/50 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 529 m2 nagy-
ságú területrész: (E658825-N245344, E658841-N245327, E658824-N245311, E658809-N245326); a 098123/51 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 307 m2 nagyságú területrész: (E658824-N245311, E658809-N245326, 
E658805-N245318, E658805-N245308, E658806-N245301, E658806-N245294, E658815-N245302, E658812-N245304, 
E658814-N245307, E658818-N245305); a 098123/56 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 747 m2 nagysá-
gú területrész: (E658806-N245294, E658815-N245302, E658816-N245301, E658819-N245305, E658818-N245305, 
E658929-N245411, E658933-N245409, E658823-N245305, E658819-N245299, E658814-N245296, E658806-N245287); 
a 098123/65 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 427 m2 nagyságú területrész: (E658800-N245271, 
E658810-N245262, E658772-N245225, E658769-N245228, E658792-N245256); a 098123/66 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 1006 m2 nagyságú területrész:  (E658823-N245305, E658819-N245299, E658814-N245296, 
E658806-N245287, E658800-N245271, E658810-N245262, E658836-N245288, E658854-N245262, E658862-N245256, 
E658865-N245257, E658867-N245259); a 098123/69 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1203 m2 nagy-
ságú területrész: (E658933-N245409, E658988-N245365, E658985-N245362, E658981-N245366, E658967-N245353, 
E658923-N245399); a 098123/119 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1293 m2 nagyságú területrész: 
(E659114-N245233, E659120-N245228, E659118-N245227, E659116-N245229, E658902-N245021, E658900-N245024, 
E659113-N245232).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4.Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes, őshonos puhafás láperdő-vegetáció és a hozzá kapcsolódó őshonos állatvilág 

megőrzése.
b)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen elő-

forduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: konkoly (Agrostemma githago), széleslevelű nőszőfű 
(Epipactis helleborine), pézsmacincér (Aromia moschata), kis színjátszólepke (Apatura ilia), egerész-
ölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy fako-
páncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék 
(Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka (Sitta europaea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sárga-
rigó (Oriolus oriolus).

c)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit.

d)  A természetes folyamatok fenntartása.
e)  A terület háborítatlanságának megőrzése.
f)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: bokorfüzesek (Salicion triandrae), fehérnyár-ligetek (Senecioni 
sarracenici – Populetum albae), feketenyár-ligetek (Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek 
(Leucojo aestivi – Salicetum albae), nádas társulások (Phragmition australis), valamint bodzás szegélyek 
és kaszált gyepek.

g)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása. (Növelni kell az őshonos 
nyár- és fűzfajokból álló puhafás ligeterdők nagyságát a jelenleg kanadai aranyvesszővel benőtt kaszáló-
rétek területének rovására. Növelni kell továbbá a területen áthaladó magasfeszültségű távvezeték alatt ta-
lálható bokorfüzes-foltok területarányát az ugyanitt található akácos és nádas-bodzás területek rovására.)

b)  Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása, kaszálással, szükség esetén 
vegyszer alkalmazásával.

c)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása az erdő körül kialakított 
tanösvény létesítésével. Az összefüggő erdőterületen belül ösvények kialakítása tilos!

d)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. Megfelelő kezelés alatt az özönnövények irtása és az őshonos pu-
hafafajokkal borított erdőterület nagyságának növelése értendő.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

c)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a kijelölt utakon szabadon látogatható.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A látogatók csak az erdő körüli földutakon közlekedve tekinthetik meg a területet.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és 
információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
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4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen tilos a vadászat!
d)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
e)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
f)  A terület északnyugati része felett áthúzódó két – 140 és 400 kV-os – távvezeték alatt jelenleg cserjések 

vannak. A vezeték alá 5 méternél magasabbra növő fásszárú ültetése tilos!
g)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
h)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Turjános természetvédelmi területnek és környezetének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

4.3.2.1.  Gyepek kezelése
A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, ahol 
ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvasmarhák-
kal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gyelembevételé-
vel, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden esetben ponto-
san meg kell határozni.

4.3.2.2.  Erdők kezelése
a)  A terület üzemterv szerinti besorolása: természetvédelmi és tájképvédelmi rendeltetésű helyi védett erdő.
b)  A telepített tájidegen fafajokat fokozatosan ki kell cserélni őshonos fajokra.
c)  A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani.
d)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét 

adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával. A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állat-
világ fenntartása miatt tilos!
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21. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Naplás-tó természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XVI. kerület, Cinkotai út és a közigazgatási határ között, a Naplás út északi és déli oldalán, 1 656 866 m2 
kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 118611/17, 0118612, (0118613), 0118616, 0118617, 0118618, 0118619, (0118620), 
0118621, 0118622, 0118623/1, 0118625, (0118626), 0118627, (0118689), 0118690, 0118692/13 és 0118692/14, to-
vábbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 0118615/2 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 5552 m2 nagyságú területrész: (E665224-N240815, E665297-N240791, E665311-N240786, 
E665356-N240757, E665256-N240726); a 0118615/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1296 m2 nagy-
ságú területrész: (E665356-N240757, E665256-N240726, E665260-N240714, E665363-N240747); a 0118615/4 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 3888 m2 nagyságú területrész: (E665260-N240714, E665363-N240747, 
E665377-N240714, E665273-N240681, E665265-N240710, E665261-N240709); a 0118615/5 ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 2004 m2 nagyságú területrész: (E665377-N240714, E665273-N240681, E665278-N240663, 
E665385-N240697); a 0118615/6 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1397 m2 nagyságú területrész: 
(E665278-N240663, E665385-N240697, E665390-N240685, E665281-N240652); a (0118695) ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú területből 16 550 m2 nagyságú területrész: (E663602-N241124, E663582-N241102, E663979-N240974, 
E664067-N240947, E664194-N240917, E664202-N240945, E664097-N240967, E664028-N240986).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)   A területen található értékes élőhelyek aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)   A terület vízgazdálkodási problémáinak felmérése, megoldása.
c)   Az özönnövények visszaszorítása a tervezési területen.
d)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen elő-

forduló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: szibériai nőszirom (Iris sibirica), Jávorka-fényperje 
(Koeleria javorkae), struccpáfrány (Matteuccia struthiopteris), réti iszalag (Clematis integrifolia), kon-
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koly (Agrostemma githago), lápi sás (Carex davalliana), egyvirágú csetkáka (Eleocharis uniglumis), 
mocsári lednek (Lathyrus palustris), kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), kardos madársisak 
(Cephalantera longifolia), parti fűz (Salix elaeagnos), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), fehér 
zászpa (Veratrum album), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), mezei futrinka (Carabus granulatus), kis szar-
vasbogár (Dorcus parallelipipedus), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilio 
machaon), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), barna varangy (Bufo 
bufo), zöld varangy (Bufo viridis), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), erdei béka (Rana dalmatina), mocsá-
ri béka (Rana arvalis), nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus), kis tavibéka (Pelophylax lessonae), zöld le-
velibéka (Hyla arborea), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix natrix), 
mocsári teknős (Emys orbicularis), törpegém (Ixobrychus minutus), szürke gém (Ardea cinerea), kis vö-
csök (Tachybaptus rufi collis), tőkés réce (Anas platyrhynchos), cigányréce (Aythya nyroca), egerészölyv 
(Buteo buteo), héja (Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), vö-
rös vércse (Falco tinnunculus), kabasólyom (Falco subbuteo), vízityúk (Gallinula chloropus), szárcsa 
(Fulica atra), guvat (Rallus aquaticus), bíbic (Vanellus vanellus), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), 
nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), füs-
ti fecske (Hirundo rustica), molnárfecske (Delichon urbica), partifecske (Riparia riparia), nádi tücsök-
madár (Locustella luscinioides), réti tücsökmadár (Locustella naevia), berki tücsökmadár (Locustella 
fl uviatilis), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), 
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), a területen 
költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), széncinege (Parus major), 
kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz 
(Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), holló (Corvus corax), nádi sármány (Emberiza 
schoeniclus), mogyorós pele (Muscardinus avellanarius), menyét (Mustela nivalis), hermelin (Mustela 
erminea).

e)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a fel-
sorolt élőlények egyedeit.

f)  A természetes folyamatok fenntartása.
g)  Telepített tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok telepítése.
h)  A vonuló madárfajok minél nagyobb háborítatlanságának fenntartása.
i)  A terület háborítatlanságának megőrzése.
j)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelytípusok: meszes kiszáradó láprétek (Succis–Molinietum), magassásrétek (Caricerion gra-
cilis), nádas társulások (Phragmition australis), rekettyés fűzláp (Calamagrosti–Salicetum cinereae), fe-
hérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae), fűzligetek (Leucojo aestivi–Salicetum albae), 
síkvidéki égerligetek (Paridi quadrifoliae-Alnetum), valamint bodzás szegélyek, kaszált gyepek és idősza-
kos nyílt vízfelületek.

k)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
l)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infra-

struktúra folyamatos karbantartása.
m)  Bemutathatóság fejlesztése.
n)  Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A terület láprétjei kiszáradási okainak pontos felmérése és az eredmények tükrében való természetvédelmi 

kezelése.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása.
f)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
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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; fajok védelme
a)  A területen megjelenő madarak riasztása, zavarása tilos!
b)  A mocsári teknős (Emys orbicularis) állományának fenntartása esetében szükséges a vörös- és sárgafülű 

ékszerteknősök (Trachemys scripta), és egyéb behurcolt teknősfajok eltávolítása a tóból.
c)  A vízben található bedőlt fát, faágat kivenni tilos, mivel ezek a mocsári teknősök (Emys orbicularis) ked-

velt pihenőhelyei.
d)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található táj-
idegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése érten-
dő. 

e)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.

f)  A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A tervezési területen technikai sport végzése tilos! A lovaglás csak természetvédelmi hatóság engedélyé-

vel, az arra kijelölt ösvényeken végezhető.
c)  A tározó jegére lépni szigorúan tilos és életveszélyes!
d)  A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani a horgászat alatt, illetve annak befejezésekor tisztán el-

hagyni.
e)  A tervezési terület teljes területén tilos kutyák póráz nélküli sétáltatása, a fészkelő madarak bármilyen for-

mában történő zavarása.
f)  Az alsó- és felső lápréten, valamint a fűzláp területén csak a gyalogos közlekedés megengedett, az arra ki-

jelölt utakon. A nádasban április 1. és október 30. között mindenféle közlekedés és tartózkodás tilos!
g)  A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével ti-

los!
h)  Szemetet elhelyezni tilos, tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakóhelyeknél, a tilalmi időkön kívül lehet.
i)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével 

és információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.
b)  A meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartása kötelező.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen épület, kerítések és kapuk létesítése nem engedélyezhető.
c)  A tervezési területen tilos a vadászat!
d)  A tervezési területen új infrastruktúra hálózat nem építhető ki, kivéve a természetvédelmi célból és a ter-

mészetvédelmi érdekek fi gyelembevételével történő infrastruktúra-fejlesztést. A természetvédelmi szem-
pontok 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 állí-
tani.

f)  A területen új építésű közmű nem építhető.
g)  A tervezési területen újabb vadgazdálkodási létesítmény nem helyezhető el.
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h)  A pótlások vad elleni védelmét biztosítani kell.
i)  A tóba kizárólag őshonos halfaj telepíthető.
j)  A tóban történő horgászatot a területileg illetékes horgászatra jogosult szervezet szabályozza, a természet-

védelmi hatósággal egyeztetve.
k)  Horgászatra csak a tározó nyugati és déli partja vehető igénybe.
l)  Csónakból horgászni csak a befolyó és a túlfolyó között meghúzott vonaltól délre lehet.
m)  A befolyóban horgászni tilos!
n)  A területileg illetékes horgászatra jogosult szervezet a horgászatból származó terhelés megítélése céljából 

köteles éves jelentést tenni a természetvédelmi kezelőnek az adott évre vonatkozó horgászlétszám adatai-
ról.

4.3.1.6.  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 ti-
lalmak

4.3.2.1.  Gyepek kezelése
a)  A terület természetvédelmileg értékes láprétjei erdő művelési ágba tartoznak.
b)  A vegetációs időszak előtti (január–február) kaszálások elvégzése a lápréteken kötelező.
c)  A természetvédelmi szempontból értékes gyepek (kifejezetten a kékperjés láprét foltok) esetében a vegetá-

ciós időszakban (nyár–június, július eleje) foltokban, évenként váltakozva történő kaszálást meg kell ter-
vezni és végre kell hajtani.

d)  A kaszálásokat alternáló kaszával vagy kézi fűkaszával kell végezni.
e)  A felső lápréten az erősen becserjésedett/beerdősült gyepfoltokat vegetációs időn kívül meg kell nyitni, a 

területet ligetessé kell változtatni.
f)  A keletkezett szénát a területről el kell szállítani a kaszálástól számított egy hónapon belül.
g)  A lágy szárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
h)  A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, 

ahol ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvas-
marhákkal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gye-
lembevételével, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden 
esetben pontosan meg kell határozni.

4.3.2.2.  Erdők kezelése
a)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
b)  A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, valamint a 

honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.
c)  A fás szárú özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
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22. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Merzse-mocsár természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XVII. kerület, Rákoskert–közigazgatási határ–Liszt Ferenc repülőtér közötti terület, 494 744 m2 kiterje-
déssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 0138235/2, 0138237/11, 0138238, 0138239/11, 0138239/13, 0138245, 0138247/1, 
0138247/2, 0138248, 0138249, 0138252/2, 0138252/4, 0138252/5, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok 
által határolt ingatlanrészekből, a 0138237/12 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 994 m2 nagyságú terület-
rész: (E667961-N233733, E667983-N233762, E668020-N233737, E667979-N233730, E667969-233731); a 0138237/13 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 5167 m2 nagyságú területrész: (E667983-N233762, E668020-N233737, 
E668036-N233740, E668080-N233885, E668072-N233890); a 0138237/14 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú terü-
letből 167 m2 nagyságú területrész: (E668080-N233885, E668072-N233890, E668090-N233918).

3. A védett terület térképi vázlata:
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4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek aktív kezeléssel történő fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület vízgazdálkodási problémáinak megoldása.
c)  Az özönnövények visszaszorítása a tervezési területen és annak közvetlen környezetében.
d)  Monitoring kutatások kidolgozása, elindítása.
e)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előfordu-

ló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), kardos madársisak 
(Cephalanthera longifolia), parti fűz (Salix elaeagnos), Jávorka-fényperje (Koeleria javorkae), egyvirágú 
csetkáka (Eleocharis uniglumis), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kékfutrinka (Carabus violaceus), szal-
macincér (Calamobius fi lum), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), fecskefarkú lepke (Papilo machaon), 
vérfűboglárka (Maculinea teleius), barna varangy (Bufo bufo), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), vöröshasú 
unka (Bombina bombina), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), vízisikló (Natrix natrix), 
mocsári teknős (Emys orbicularis), kis vöcsök (Tachypatus rufi collis), tőkés réce (Anas platyrhynchos), 
cigányréce (Aythya nyroca), egerészölyv (Buteo buteo), barna rétihéja (Circus aeruginosus), kabasólyom 
(Falco subbuteo), vízityúk (Gallinula chloropus), szárcsa (Fuilca atra), guvat (Rallus aquaticus), bí-
bic (Vanellus vanellus), piroslábú cankó (Tringa totanus), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), nagy fa-
kopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus martius), lappan-
tyú (Capmirulgus europaeus), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides), berki tücsökmadár (Locustella 
fl uviatilis), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), 
cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus), énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris), a területen 
költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), széncinege (Parus major), 
kékcinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris), csuszka (Sitta europaea), rövidkarmú fakusz 
(Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus oriolus), nádi sármány (Emberiza schoeniclus), mogyorós 
pele (Muscardinus avellanarius), menyét (Mustela nivalis), hermelin (Mustela erminea).

f)  Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 
fent felsoroltak egyedeit.

g)  A természetes folyamatok fenntartása.
h)  A terület háborítatlanságának megőrzése.
i)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-

őrzendő élőhelytípusok: meszes kiszáradó láprétek (Succis–Molinietum), magassásrétek (Caricerion gra-
cilis), nádas társulások (Phragmition australis), rekettyés fűzláp (Calamagrosti–Salicetum cinereae), fe-
hérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae), fűzligetek (Leucojo aestivi–Salicetum albae), 
valamint bodzás szegélyek, kaszált gyepek és időszakos nyílt vízfelületek.

j)  Az egyedülálló tájképi érték megóvása.
k)  A bemutatást szolgáló infrastruktúra bővítése, a meglévők folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület megfelelő vízháztartási rendszerének tervezése és végrehajtása.
b)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása.
c)  Az özönnövények és tájidegen fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása a megfelelő infrastruk-

túra kialakításával. (Irányító táblák kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek kialakításával.)
f)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
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.

b)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
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c)  A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A kizárólag gyalogosan és kerékpárral látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, 

ezekről letérni tilos!
c)  A tervezési területen gépjárművel közlekedni a természetvédelmi célú fenntartó munkák kivételével tilos!
d)  Szemetet elhelyezni tilos, tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakóhelyeknél, a tilalmi időkön kívül lehet.
e)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
f)  A nyílt vízfelületen csak jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet csónakon közlekedni, min-

den egyéb vízi közlekedés tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák bővítésével és 
információs táblák kihelyezésével fejleszteni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem en-

gedélyezhető.
c)  A tervezési területen tilos a horgászat!
d)  A tervezési területen tilos a vadászat!
e)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
f)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
g)  A területen új építésű közmű nem építhető.
h)  A nyílt vízfelszín megtartása miatt a mederben felszaporodó nád és gyékény kaszálása vegetációs és fész-

kelési időn kívül szükséges. A levágott növényi anyagot a meder területéből ki kell hordani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Merzse-mocsárnak és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1.  Gyepek kezelése
a)  A (főleg lágyszárú) özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való vissza-

szorítása kötelező.
b)  A természetvédelmi szempontból értékes gyepek (kifejezetten a kékperjés láprét foltok) rendszeres kaszá-

lása évente egyszer, október–decemberben elvégzendő.
c)  A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, 

ahol ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvas-
marhákkal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gye-
lembevételével, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden 
esetben pontosan meg kell határozni.

4.3.2.2.  Erdők kezelése
a) Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
b)  A lágyszárú özönnövények – virágzásuk kezdetekor történő – rendszeres kaszálással való visszaszorítása 

kötelező.
c)  A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges.
d)  A 39/A, 39/B, 40/A, 40/E és 40/F erdőrészletben lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása 

miatt tilos!
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23. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Péceli úti kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XVII. kerület, Péceli út 206., 3478 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 134109.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A magántulajdonban lévő kert jelentős növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
b)  A magánkert növénygyűjteményi szerepének megőrzése.
c)  Ritka fajok és fajták, valamint változatok bemutatása.
d)  Oktatási, ismeretterjesztési szerepvállalás, bemutathatóság lehetőségeinek bővítése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A Péceli úti kert fenntartását és folyamatos karbantartását a tulajdonos látja el.
b)  A mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos kezeléssel tartható fenn, ennek érdekében a 

terület kezelőjének pótolnia kell az eltűnő gyűjteményi fajokat, a meglévőket ápolni, és meg kell akadá-
lyoznia az oda nem illő fajok betelepülését.

c)  Szükséges a néhány helyen nem kellően karbantartott kert egészének rendbetétele, a gyűjteménybe nem 
illő berendezési tárgyak és egyéb deponált anyagok eltávolítása.

d)  A kertben jelen lévő gyomfajok rendszeres eltávolítása kötelező.
e)  A kert megtekintését elősegítő utak, ösvények rendszeres ápolása, karbantartása kötelező.
f)  A tervezési területen a kert természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatás, bemutatás lehetőségeit meg kell 

teremteni.
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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; fajok védelme
a)  Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
b)  A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen, elsősorban mechanikus mód-

szerekkel ápolni, gyomtalanítani.
c)  A védett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság en-

gedélye szükséges.
d)  A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a 

kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztatótáblák kihe-
lyezéséről.

e)  Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szem-
pontok szerint:

f)  A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres 
kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. A levágott növényi anya-
got a területről a kaszálást követő egy hónapon belül el kell szállítani.

4.3.1.2.  Látogatás
A terület a tulajdonos engedélyével látogatható.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
A kert tulajdonosa rendszeresen alkalmat ad az oktatás és kutatás szabadon történő elvégzéséhez, mely tevé-
kenységet a kert területén a jövőben is lehetővé kell tenni és fent kell tartani.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A kert mindenkori használata a növénygyűjtemény épségének megőrzése alá van rendelve.
c)  A kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d)  A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e)  A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem enge-

délyezhető.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Péceli úti kert területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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24. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XXII. kerület, budai oldal mellett az M0-s hídtól délnyugatra található, 28 919 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 232047/2.

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi célkitűzések
a)  A természeteshez közelítő fajösszetételű és mintázatú vegetáció fenntartása, kialakítása a területen.
b)  A terület teljes háborítatlanságának megőrzése.
c)  A terület egyedi tájképi értékének megőrzése.
d)  A területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előfordu-

ló legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: pézsmacincér (Aromia moschata), kis színjátszólepke (Apatura 
ilia), a területen előforduló összes békafaj (Anura), vízisikló (Natrix natrix), telelő réceállomány (Anas 
sp., Aythya sp.), egerészölyv (Buteo buteo), tőkés réce (Anas platyrhynchos), szárcsa (Fulica atra), nagy 
fakopáncs (Dendrocopos major), kis fakopáncs (Dendrocopos minor), közép fakopáncs (Dendrocopos 
medius), zöld küllő (Picus viridis), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfé-
lék (Fringillidae), csuszka (Sitta eropaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), sárgarigó (Oriolus 
oriolus).

e)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb meg-
őrzendő élőhelyek és élőhelytípusok: bokorfüzesek (Salicion triandrae), fehérnyár-ligetek (Senecioni 
sarracenici – Populetum albae), feketenyár-ligetek (Carduo crispi – Populetum nigrae), fűzligetek 
(Leucojo aestivi – Salicetum albae), valamint őshonos és amerikai szőlőfajokból álló ún. függőavar-vege-
táció.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának fenntartása, a védett 

növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése a természetes szukcessziós folyamatok 
biztosításával.

b)  A nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
c)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (A terület nem látogat-

ható.)
d)  Az illegális hulladéklerakások felszámolása.
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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; fajok védelme
a)  A területen egyelőre közepes (pl. őszirózsa fajok – Aster sp.) és kisebb (pl. magas aranyvessző – Solidago 

gigantea) mértékben jelen lévő, de gyors terjedésre képes invazív lágyszárú fajok kiszorítása érdekében a 
szálankénti mechanikus eltávolítás, nagyobb foltok esetén a július 1. után végzett évenkénti egyszeri ka-
szálás jöhet szóba.

b)  A Duna segítségével több nem őshonos fafaj is megtelepedett a szigeten. Ezek közül nagyobb arányban 
csak az amerikai származású zöld juhar (Acer negundo) van jelen. Ezek eltávolítása kiemelkedően fontos 
feladat, mely munkát kizárólag a vegetációs időszakon kívül lehet csak elvégezni (november 1. és február 
15. között).

4.3.1.2.  Fajok védelme
A háborítatlanság fenntartása elősegíti a területen az állatfajok védelmét.

4.3.1.3.  Látogatás
a)  A tervezési terület – háborítatlanságának fenntartása érdekében – nem látogatható.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, munkát vég-

zők számára biztosítani kell a belépést a területre.

4.3.1.4.  Oktatás és bemutatás
a)  A terület csak jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel látogatható, illetve vehető igénybe oktatási, 

bemutatási célra.
b)  A terület oktatási és bemutatási célú hasznosítása csak korlátozottan, a Duna partszakaszán kihelyezett táb-

lákkal lehetséges.

4.3.1.5.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.6.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen mezőgazdasági tevékenység folytatása, valamint szerves- és műtrágya tárolása, kijuttatása ti-

los. Vegyszer használata csak különösen indokolt esetben, kizárólag természetvédelmi kezelés esetén, az 
özönnövények visszaszorítása során lehetséges.

b)  Horgászállás nem létesíthető, mindennemű horgászati tevékenység tilos!
c)  A vízháztartást befolyásoló tevékenység a tervezési területen nem végezhető.
d)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
e)  A területen épület, egyéb építmények, kerítések és kapuk stb. létesítése és infrastruktúra kiépítése nem en-

gedélyezhető.
f)  A területen táborozni tilos!

4.3.1.7.  Tájképi értékek
A Kis-Háros-sziget és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  Üzemterv szerint a terület rendeltetése védett terület, mely teljes korlátozás alá esik.
b)  Az özönnövények visszaszorítása (pl. zöld juhar – Acer negundo, gyalogakác – Amorpha fruticosa stb.) 

(fásszárúaknál vegetációs időszakon kívül és az énekesmadarak költése előtt) végrehajtandó, melyeket 
mechanikus technológiával kell eltávolítani a területről. A levágott növényanyag a területen hagyható.

c)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni, a terület természetvédelmi értékét 
adó háborítatlanságának minél nagyobb megtartásával. A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állat-
világ fenntartása miatt tilos.
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25. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Tétényi-fennsík természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XXII. kerület, Balatoni út–Kamaraerdei út és a közigazgatási határ közötti terület, 1 302 059 m2 terület-
tel.

2. Érintett helyrajzi számok: (0239905), 0239906, 0239908, (0239909), 0239910/1, 0239912, 0239913, (0239914), 
0239916/1, 0239915, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 0239904/5 in-
gatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 124 357 m2 nagyságú területrész: (E645678-N231541, E645821-N231544, 
E645876-N231561, E645902-N231458, E646009-N231483, E646005-N231497, E646077-N231458, E646110-N231447, 
E646125-N231454, E646272-N231434, E646285-N231436, E646295-N231433, E646267-N231397, E646272-N231329, 
E646343-N231302, E646349-N231294, E646104-N231129, E646098-N231130, E646097-N231211, E646092-N231240, 
E646047-N231339, E645678-N231339).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
b)  A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat.
c)  Telepített, tájidegen fa- és cserjefajok folyamatos eltávolítása, honos fajok szükség szerinti telepítése.
d)  Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása.
e)  A terület jelentős geológiai értékeinek megóvása.
f)  Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb meg-

őrzendő élőlényfajok: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), homoki kikerics (Colchicum arenarium), 
selymes peremizs (Inula oculus-christi), fehéres csüdfű (Astragalus vesicarius), leánykökörcsin (Pulsatilla 
grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis), selymes boglárka (Ranunculus illyricus), bunkós hagyma (Allium 
sphaerocephalon), pézsmahagyma (Allium moschatum), árlevelű len (Linum tenuifolium), hangyabogáncs 
(Jurinea mollis), borzas vértő (Onosma visianii), homoki vértő (Onosma arenaria), pusztai meténg (Vinca 
herbacea), Borbás-kerep (Lotus borbasii), sömörös kosbor (Orchis ustulata), bozontos árvalányhaj (Stipa 
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dasyphylla), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), szongáriai 
cselőpók (Lycosa singoriensis), bikapók (Eresus cinnaberinus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), si-
sakos sáska (Acrida hungarica), magyar darázscincér (Chlorophorus hungaricus), magyar virágbogár 
(Netocia ungarica), kis szarvasbogár (Dorcus paralellipipedus), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), kék fut-
rinka (Carabus violaceus), dolomit kéneslepke (Colias chrysotheme), Atalanta-lepke (Vanessa atalanta), 
nagy pávaszem (Saturnia pyri), közepes pávaszem (Saturnia spini), magyar ősziaraszoló (Chondrosoma 
fi duciarium), magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), díszes medvelepke (Arctia festiva), 
buckabagoly (Staurophora celsia), fali gyík (Podarcis muralis), fürge gyík (Lacerta agilis), zöld gyík 
(Lacerta viridis), pannongyík (Ablepharus kitabelii fi tzingeri), rézsikló (Coronella austriaca), egerész-
ölyv (Buteo buteo), karvaly (Accipiter nisus), vörös vércse (Falco tinnunculus), mezei pacsirta (Alauda 
arvensis), parlagi pityer (Anthus campestris), cigánycsuk (Saxicola torquata), területen költő rigófélék 
(Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), 
fi tiszfüzike (Phylloscopus trochilus), csuszka (Sitta europaea), tövisszúró gébics (Lanius collurio), citrom-
sármány (Emberiza citrinella), bajszos sármány (Emberiza cia).

g)  Az egyedi tájképi és geomorfológiai jelleg megőrzése.
h)  A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), nyílt dolo-
mitsziklagyep (Seseli leucospermo-Festucetum pallentis), árvalányhajas dolomitsziklagyep (Stipo 
eriocauli-Festucetum pallentis), dolomit-sziklafüves lejtő (Chrysopogono-Caricetum humilis), közép-
hegységi mészkedvelő molyhos tölgyes (Vicio sparsifl orae-Quercetum pubescentis).

i)  A jelenlegi földúthálózat kisebb forgalmú szakaszainak lezárásával vagy a behajtás nehezítésével a gépjár-
műforgalom kizárása a területről.

j)  A peremterületeken a másodlagosan kialakult őshonos fajokból álló cserjés megtartásával a tájképbe il-
leszkedő természetes határ fenntartása, szükség esetén bővítése.

k)  A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító infrast-
ruktúra folyamatos karbantartása.

l)  Bemutathatóság fejlesztése.
m)  Monitoring vizsgálatok folytatása, illetve bővítése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak – illegá-

lis hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, megsemmisítése – 
folyamatos ellenőrzése.

b)  A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és balesetvé-
delmet szolgáló létesítmények fenntartása.

c)  Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása.
d)  A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása.
e)  Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása.
f)  A galagonyás cserjeállományok fokozatos megnyitása és az újbóli becserjésedés megakadályozása.
g)  A védelemhez szükséges eszközök karbantartása.
h)  A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint területará-

nyának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése.
i)  A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák kihelye-

zése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.)
j)  Illegális hulladéklerakások felszámolása.

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; fajok védelme
a)  A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása élőhe-

lyük megfelelő kezelésével biztosítható.
b)  A védett és fokozottan védett növényfajok – különös tekintettel: magyar gurgolya (Seseli leucospermum), 

apró nőszirom (Iris pumila), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), tavaszi hérics (Adonis vernalis) – illegá-
lis szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott védelemmel meg kell akadályozni.

c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-
ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
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d)  A lágy szárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi előírá-

sok fi gyelembevételével végezhetők.
b)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.
c)  A tervezési területre csak természetvédelmi céllal és jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet 

járművel behajtani.
d)  A tervezési területen technikai sport végzése tilos! A lovaglás csak természetvédelmi hatóság engedélyé-

vel, az arra kijelölt ösvényeken végezhető.
e)  A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos!

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  A tervezési területen kihelyezett védettséget jelző táblák és a területet bemutató táblák folyamatos karban-

tartása kötelező, bővítésük szükséges.
b)  A tervezési területen található tanösvény állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, leromlás esetén karbantar-

tása szükséges.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A 0239904/5 helyrajzi számú ingatlan EOV szerint meghatározott E646001,2959-N231512,2132, 

E646181,1736-N231410,5481, E646184,7714-N231393,6046, E646225, 9900-N231332,7752, E646341, 
2406-N231288,3207, töréspontjai valamint a (0239903) és a 0239904/1 helyrajzi számú ingatlanok ál-
tal határolt területrészére földhasználattal kapcsolatos korlátozások nem vonatkoznak. Mivel a terület az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 5. melléklet 5.19.2 pontja értelmében Natura 2000-es terület, az ilyen 
területekre vonatkozó, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szó-
ló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt szabályozásokon túl további, jelen kezelési tervből fakadó 
korlátozás nem vonatkozik.

b)  Sorompók fenntartásával és továbbiak elhelyezésével meg kell szüntetni a gépjárművel történő bejárás le-
hetőségét. Földsáncok kialakítása szükséges a Kamaraerdei út mentén és a MOL Zrt. gázállomása környe-
zetében. A sáncokon kaszálással meg kell akadályozni a tájidegen- és gyomfajok elterjedését.

c)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
d)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
e)  A tervezési területen található sorompók és egyéb bejutást akadályozó létesítmények állapotát rendszere-

sen ellenőrizni kell. Ha állagromlás tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni.
f)  A természetvédelmi infrastruktúra fejlesztése csak természetes anyagokból, tájba illesztett módon történ-

het.
g)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
h)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
i)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki, kivéve a területet határoló közutak nyomvo-

nala mellett közvetlenül kialakítandó kerékpárutakat.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
a)  A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek 

megőrizhetők.
b)  A II. világháborús sánc és lövészárokrendszer maradványainak állapotát fel kell mérni és a jobb állapotúakat 

ki kell tisztítani, bemutató táblával jelölni. A kevésbé jó állapotú árkokat lehetőség szerint fel kell számolni.
c)  A területen a bemutathatóság miatt a fennmaradt levendulaültetvény fölötti cserjést meg kell nyitni!

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
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4.3.2.1.  Gyepek kezelése
a)  A gyepfoltokban történő cserjésedés megállításához a cserjefoltok közepes mértékű visszaszorítása és a 

nem védett fi atal faegyedek eltávolítása szükséges, amit csak fokozatos, vegetációs időn kívül történő gyé-
rítéssel szabad megoldani. A kezelés szakfelügyelet mellett kézi szerszámokkal végezhető, a levágott nö-
vényanyagot a területről el kell távolítani.

b)  Az erősen gyomosodott részek tisztító kaszálása és az egykori sztyepprétek részleges helyreállítása szük-
séges.

c)  A gyepekben található özönnövényeket a tervezési területről mechanikus és kíméletes vegyszeres techno-
lógiával (injektálás, kenés) el kell távolítani.

d)  A gyepek kezelésekor törekedni kell arra, hogy hosszú távú fenntartásuk legeltetéssel valósuljon meg ott, 
ahol ez természetvédelmi szempontból elfogadható. A területen elsősorban juhokkal, lovakkal és szarvas-
marhákkal történő gyepkezelés kívánatos. Az állatállomány nagyságát az adott faj sajátosságainak fi gye-
lembevételével, a terület eltartóképességének és a taposási kár minimalizálásának függvényében minden 
esetben pontosan meg kell határozni.

4.3.2.2.  Erdők kezelése
a)  Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni.
b)  A területen elhelyezkedő 1A, 1B, 3A, 3B erdőrészletben az üzemterv szerint törzskiválasztó gyérítés, a 3C 

erdőrészletben pedig tisztítás végzendő az őshonos fajok javára.
c)  A fás vegetációból a gyom és tájidegen cserje- és fafajok egyedeinek folyamatos eltávolítása, valamint a 

honos fafajok egyedeinek javára végzett természetvédelmi célú tisztítás, illetve gyérítés szükséges.
d)  A – főleg fásszárú – özönnövények vegetációs (és egyben költési) időn kívüli visszaszorítása elvégzendő.
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26. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XXIII. kerület, M5-ös és M0-s autópályák kereszteződésétől északnyugatra fekvő terület, 638 653 m2 ki-
terjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 0196059/1, 0196059/2, 0196059/3, 0196059/4, 0196059/5, 0196059/6, 0196059/7, 
0196059/8, (0196059/9), továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 0196063/1 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 85 541 m2 nagyságú területrész: (E658718-N228277, E658724-N228290, 
E658541-N228536, E658618-N228577, E658646-N228603, E658407-N228851, E658327-N228956, E658257-N229035, 
E658179-N229088, E658248-N229027, E658215-N228990, E658247-N228947, E658342-N228703, E658418-N228574, 
E658647-N228358).

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A több évtizedes munkával létrehozott génalap tartalék élőgyűjtemények fenntartása és fejlesztése.
b)  Védett és veszélyeztetett növényfajok in situ és ex situ megőrzése kutatási munkákhoz.
c)  Biológiai ismeretterjesztő bemutatóanyag fenntartása.
d)  A botanikai és természetvédelmi oktatás fejlesztése.
e)  A Soroksári Botanikus Kert természeti értékeinek megőrzése.
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4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A Soroksári Botanikus Kert szakmai felügyeletét a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi 

Kara, fenntartását, kezelését a Növénytani Tanszéke látja el.
b)  A Soroksári Botanikus Kert egyedülálló természetes társulásainak megőrzésében a legújabb tudományos 

módszerek alkalmazása (monitoring, védett növények in situ megőrzése mellett az ex situ megőrzés felté-
teleinek megteremtése) nemzetközi ajánlások alapján.

c)  Az oktatási és kutatási céllal létrehozott növénygyűjtemények ápolása, a gyomosító növények visszaszorí-
tása, újabb értékes növényfajok szaporítása és telepítése, elektronikus adatnyilvántartás, növények jeltáb-
lázása.

d)  A természetvédelmi és botanikai oktatást, a bemutatást szolgáló infrastruktúra fejlesztése.

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; fajok védelme

4.3.1.1.1.  Meszes talajú száradó láprét (Succiso-Moliniaetum)(Rezervátum):
a)  Természetvédelmi kezelésében legfontosabb az eredeti állapot megőrzése, javítása.
b)  A terület védett és veszélyeztetett növény- és állatfajainak rendszeres feltérképezése, cönológiai és 

fenológiai megfi gyelések, az értékes növénypopulációk fokozott védelme.
c)  A degradáció megakadályozása, ill. mérséklése, gyomosító, adventív, idegenhonos növényfajok visszaszorí-

tása a területről, talajsérülések megakadályozása, nagy szárazságban vízutánpótlás a csatornák feltöltésével.
d)  Évi egyszeri őszi kaszálással a fás gyomok megtelepedésének visszaszorítása, illetve a társulást alkotó fa-

jok termés-, és magérlelésének elősegítése.
e)  A láprét legértékesebb részein idegen növények telepítése tilos!

4.3.1.1.2.  Nyílt- és zárt homokpusztagyepek (alföldi homokdomb):
a)  Az egykor telepített akác helyett a társulásra jellemző fás, pl. közönséges boróka (Juniperus communis), 

homoktövis (Hippophae rhamnoides), sóskaborbolya (Berberis vulgaris) és homoki árvalányhaj (Stipa 
borysthenica), kék szamárkenyér (Echinops ruthenica), homoki cickafark (Achillea ochroleuca), kései 
szegfű (Dianthus serotinus), csikófark (Ephedra dystachia) stb. növényfajok visszatelepítése, a terület ere-
deti állapotának helyreállítása.

b)  Az idegenhonos növényfajok visszaszorítása.

4.3.1.1.3.  A zsombékos (Caricetum elatae) és a vizes élőhelyek:
a)  A víz utánpótlása szükség szerint mesterséges vízellátással.
b)  Az inváziós növények irtása: pl. vadszőlő (Vitis sp.), kanadai aranyvessző (Solidago canadensis).
c)  Télen a nád (Phragmites australis), a gyékény (Thypha sp.) és a sás (Carex sp.) téli vágása és eltakarítása 

a területről.

4.3.1.1.4.  Erdők, hazai erdőtársulásokat bemutató parcellák:
a)  A Botanikus Kert alapítása előtt létrehozott erdészeti ültetvények fokozatos átalakítása oktatást szolgáló 

bemutató egységekké.
b)  Fás gyomosító növényfajok visszaszorítása, beteg-sérült fák, lehasadt ágak levágása, folyamatos erdőifjí-

tás, értékes, nagyméretű fák védelme.
c)  A kivágott sarjak, a levágott ágak felaprítása, mulcsozás, természetes cserje- és gyepszint kialakítása ho-

nos évelő növényfajokkal.

4.3.1.1.5.  Tematikus gyűjtemények (rendszertani gyűjtemények, gyümölcsfajok és fajták, évelő és hagymás dísznö-
vények, fűszer- és gyógynövények, szubtrópusi és mediterrán dísznövények): kertész-szakmai szempont-
ok szerinti gondozása.

4.3.1.2.  Fajok védelme
a)  A botanikus kert teljes területén a növények begyűjtése és rongálása tilos!
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b)  A Soroksári Botanikus Kert kiemelt szakmai feladata a BGCI (Botanic Gardens Conservation International) 
ajánlásainak megfelelően a növényvilág genetikai sokféleségének megőrzése: védett növényfajok ex situ 
fenntartása és szaporítása.

c)  A Magyarországon védett, vagy potenciálisan veszélyeztetett növényfajok közül az alföldi-homoki nö-
vényfajok, szártalan csüdfű (Astragalus exscapus), homoki csüdfű (A. varius), homoki vértő (Onosma 
arenaria), sziklagyepi- és lomberdei évelők, kökörcsinfajok (Pulsatilla sp.), erdei szellőrózsa (Anemone 
sylvestris), kónya zsálya (Salvia nutans), osztrák zsálya (Salvia austriaca) szaporítása és megőrzése ki-
emelt tevékenység.

4.3.1.3  Látogatás
a)  A terület nyitvatartási időben szabadon látogatható.
b)  A kiemelten védett láprét (rezervátum) egyes részei csak külön engedéllyel, szakképzett vezetővel látogat-

hatók.

4.3.1.4.  Oktatás és bemutatás
A Soroksári Botanikus Kert – tekintettel arra, hogy a kertészeti felsőoktatás hazai vezető intézményének ad 
színteret – elsődleges, elválaszthatatlan feladata az oktatásban való részvétel.

4.3.1.5.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős 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 botanikus kert mindenkori használata a kertészeti felsőoktatási képzés alá van rendelve.
c)  A botanikus kert teljes területén kertészeti tevékenység folyik.
d)  A tervezési terület az oktatáson kívül faj- és fajtagyűjtemény bemutató helyszíneként funkcionál.
e)  A fent felsorolt területhasználati módokat fent kell tartani, más irányú és újabb területhasználat nem enge-

délyezhető.

4.3.1.7.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Soroksári Botanikus Kert területének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

4.3.2.1.  Erdők kezelése
a)  A Soroksári Botanikus Kert területének fele (~32 ha) erdő. A kert alapítása előtt létrehozott erdészeti ültet-

vények fokozatos átalakítása oktatást kiszolgáló bemutató egységekké.
b)  A kert szélein az eredeti erdészeti ültetvények fontos védősávok: akác, kőris, vadkörte, nyár.
c)  Fás gyomosító növényfajok visszaszorítása, beteg-sérült fák, lehasadt ágak levágása, folyamatos erdőifjí-

tás, értékes, nagyméretű fák védelme.
d)  A kivágott sarjak, a levágott ágak felaprítása, természetes cserje-, és gyepszint kialakítása honos évelő nö-

vényfajokkal (pl. Vinca, Polygonatum, Glechoma, Helleborus, Scilla, Galanthus).
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27. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XIV. kerület, Állatkerti körút 6–12., 107 665 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 29732/9

3. A védett terület térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A Fővárosi Állat- és Növénykert (a továbbiakban: Állatkert) Magyarországon egyedülálló és nemzetközi-

leg is jelentős állat- és növénygyűjteményének fenntartása és fejlesztése.
b)  Az Állatkert állat- és növénygyűjteményi szerepének, a botanikai és zoológiai szakoktatásban, kutatásban, 

géntartalékok megőrzésében, veszélyeztetett fajokkal kapcsolatos védelmi feladatokban, környezeti neve-
lésben, madármentésben betöltött szerepének megőrzése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  Az Állatkert kezelését az intézmény saját maga látja el.
b)  A tervezési területen található valamennyi mesterségesen kialakított növényegyüttes csak folyamatos ke-

zeléssel tartható fenn, ennek érdekében biztosítania kell ezek állapotának megőrzését, szükség szerinti fej-
lesztését. A területre nem illő fajok betelepülését meg kell akadályozni.

c)  A tervezési területen az Állatkert természetvédelmi funkcióihoz kötődő oktatást, bemutatást szolgáló léte-
sítmények fenntartásáról, fejlesztéséről gondoskodni kell.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
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4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
a)  Gyűjteményi, gyepterületen: kertészeti fenntartó kezelést kell alkalmazni az alábbi szempontok szerint:
b)  A gyepet a vegetációs periódusban a terület kezelője köteles rendszeresen ápolni, gyomtalanítani. A vé-

dett fajok vagy védett területekről való beszerzés esetében az illetékes természetvédelmi hatóság engedé-
lye szükséges.

c)  A bemutatás feltételeinek megteremtéséhez és fenntartásához a terület kezelőjének gondoskodnia kell a 
kertépítészeti elemek rendszeres karbantartásáról, elhasználódás esetén cseréjéről, tájékoztató táblák kihe-
lyezéséről.

d)  Kivett, udvarterületen: kézi vagy könnyű géppel végzett kaszálás, fűnyírás alkalmazandó az alábbi szem-
pontok szerint:

e)  A területet gyommentesen kell tartani kaszálással, indokolt esetben vegyszeres gyomirtással. A vegyszeres 
kezelést csak úgy szabad alkalmazni, hogy az a növénygyűjteményt ne károsítsa. 

f)  Gondoskodni kell a tervezési területen bemutatott állatfajok igényeinek és megfelelő tartási körülményei-
nek a nemzetközi egyezményekben, valamint a hazai jogszabályokban előírt biztosításáról.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A terület szabadon látogatható az intézmény nyitvatartási ideje alatt (belépőjegy vásárlása ellenében).
b)  A mindenkori aktuális látogatási szabályok elérhetők a www.zoobudapest.com oldalon.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
a)  Az Állatkert egyik elsődleges, elválaszthatatlan feladata az oktatásban és környezeti nevelésben való rész-

vétel.
b)  A tanösvények folyamatos karbantartása szükséges. Új tanösvények kialakítása indokolt. Az egyes fajokat 

bemutató táblák állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni, kivéve, ha az 
adott kutatás az intézmény saját működésén belül, a mindennapi tevékenységhez illeszkedve valósul meg.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen az ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  Az Állatkert mindenkori feladata elsődlegesen az ex situ fajvédelem, míg a bemutatás és a környezeti ne-

velés a fajvédelem alá rendelt célok.
c)  Az Állatkert rendszeresen otthont ad rendezvényeknek és bemutatóknak, mellyel a fővárosban meghatáro-

zó szerepet tölt be kulturális és természetvédelmi téren egyaránt. 
d)  A felsorolt területhasználati módokat a b–c) pontokban meghatározott célkitűzések, szempontok fi gyelem-

bevételével fent kell tartani. Ezektől eltérő újabb területhasználat nem engedélyezhető.
e)  Az Állatkertben megrendezésre kerülő kiállítások és egyéb kulturális rendezvények megtartásához, vala-

mint fi lmforgatáshoz nem szükséges a természetvédelmi hatóság engedélyének beszerzése.

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Az Állatkert területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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28. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Bécsi kapu téri szőlőtőke természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 8., 546 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 6618.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A tájképi és kultúrtörténeti jelentőségű védett szőlőtőke (Vitis vinifera ssp. sativa) fennmaradásának bizto-

sítása.
b)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása.
b)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

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; fajok védelme
a)  A téli metszést minden évben el kell végezni.
b)  A szőlőtőkén megjelenő kártevők és kórokozók elleni védekezés kötelező.
c)  Az új hajtások támrendszerhez való rögzítése, hajtásrendszer megtámasztása és a védelmét szolgáló per-

gola szükség szerinti karbantartása végrehajtandó.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a lakóház házirendjétől függően szabadon látogatható.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő újabb információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állí-

tani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Bécsi kapu téri védett szőlőtőke és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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29. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Gazda utcai hársfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Gazda utca 45., 2601 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 54194/1, 54194/2.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések:
a)  a botanikai értékű és tájképi jelentőségű idős fa (szabad állásban nőtt kislevelű hárs) fennmaradásának biz-

tosítása;
b)  a fához kötődő állatvilág megőrzése;
c)  a bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása.
b)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

4.3  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a terüle-
ten az illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) egyedi államigazgatási eljárásban hatá-
rozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A kislevelű hársfa (Tilia cordata) megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, seb-
kezelés) vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.
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4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Gazda utcai hársfa és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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30. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kondor úti libanoni cédrus természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Kondor út 5., 4377 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 11696/3.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A botanikai értékű és tájképi jelentőségű idős fa – kb. 130 éves, szabad állásban nőtt példány, mely az or-

szág harmadik legöregebb libanoni cédrusa (Cedrus libani) – fennmaradásának biztosítása.
b)  A fához kötődő állatvilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.
b)  A bemutatást szolgáló jelenlegi infrastruktúra fenntartása és folyamatos karbantartása.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a terüle-
ten az illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) egyedi államigazgatási eljárásban hatá-
rozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A libanoni cédrus (Cedrus libani) megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, seb-
kezelés) vegetációs időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.
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4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos.
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Kondor utcai libanoni cédrus és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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31. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Pusztaszeri út 5/B előtti ingatlanon helyezkedik el, 394 m2 területtel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 15273/2, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanré-
szekből, a (15270) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 172 m2 nagyságú területrész: (E648754-N242650, 
E648759-N242654, E648765-N242642, E648767-N242636, E648768-N242627, E648769-N242618, E648765-N242618, 
E648765-N242627, E648761-N242641).

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  a magas geológiai értékkel bíró alapszelvény fennmaradásának biztosítása,
b)  az egyedi tájkép megőrzése.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
a)  a terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása,
b)  a látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása,
c)  bemutathatóság fejlesztése, bővítése.

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 és élettelen környezetük kezelése és fenntartása
a)  Az alapszelvényt védeni kell a talajképződéstől és az élővilág térhódításától. Évente szükséges a megtele-

pedő és rálógó növényzet teljes körű eltávolítása. Legalább kétévente szükséges a talaj letisztítása az alap-
kőzetről.

b)  Indokolt esetben – balesetveszély-elhárítás esetén – gondoskodni kell a falfelületek kopogózásáról.
c)  A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy spe-

ciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával.
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d)  A lágyszárú özönnövények eltávolítása – az adott területrész érzékenységétől függően – történhet kézi-, 
vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással.

4.3.1.2.  Fajok védelme
A tervezési terület védettségét csakis geológiai értékei miatt kapta, így az élő szervezetek fajvédelme csak in-
dokolt esetben szükséges. (Elsősorban ritka és védett fajok megtelepedése esetén van erre szükség.)

4.3.1.3.  Látogatás
a)  A tervezési terület szabadon látogatható.
b)  Az alapszelvény falfelületére felmászni, azt bármilyen módon károsítani, kőzetet gyűjteni tilos!
c)  A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos látogatá-

si korlátozást rendelhet el.

4.3.1.4.  Oktatás és bemutatás
A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és az informá-
ciós tábla karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell.

4.3.1.5.  Közlekedés
A tervezési területen, jellegéből adódóan semmiféle közlekedési forma nem alkalmazható, és ez a jövőben is 
tilos!

4.3.1.6.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.7.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d)  A korlát ellenőrzése és karbantartása kötelező, új építése csak igen indokolt esetben szükséges.
e)  A területen új építésű közmű nem építhető ki.
f)  A tervezési területen és annak védőövezetében vegyszert csak a betelepülő fás szárú özönnövények eltávo-

lítására szabad használni, egyébként a vegyszerek használata tilos.

4.3.1.8.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény területének tájképi jellegét meg kell őrizni.
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32. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy
természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest II. kerület, Heinrich István utca 5. északi részén, 1845 m2 kiterjedéssel. 

2. EOV szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészből, a 11377/1 ingatlan-nyilvántartási hely-
rajzi számú területből 1845 m2 nagyságú területrész: (E644091-N243886, E644115-N243853, E644150-N243877, 
E644124-N243911).

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A botanikai és sporttörténeti értékű és tájképi jelentőségű idős kocsányos tölgy (Quercus robur) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A tölgyfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.
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4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát a Heinrich István utcáról szabadon meg 

lehet tekinteni.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A tervezési területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el.
c)  A tervezési területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A tervezési területen új építésű közmű nem építhető ki.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Heinrich István utcai olimpiai emléktölgynek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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33. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Eötvös úti kocsánytalan tölgy természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Eötvös utca 17. déli részén, 3213 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 9417.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős kocsányos tölgy (Quercus robur) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A tölgyfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát az Eötvös út felől szabadon meg lehet te-

kinteni.
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b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-
gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.

4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
Az Eötvös úti kocsánytalan tölgynek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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34. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Felhő utcai hegyi mamutfenyő természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Felhő utca 17., 2497 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 9619/5.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős hegyi mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A mamutfenyő megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs 
időszakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a Felhő utca felől szabadon megtekinthető.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Felhő utcai hegyi mamutfenyőnek (Sequoiadendron giganteum) és környékének tájképi jellegét meg kell 
őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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35. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Lóránt úti korai juhar természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Lóránt út 18. keleti részén, 2906 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 9676/1.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős korai juhar (Acer platanoides) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A juharfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Lóránt úti korai juharnak és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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36. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mártonfa utcai eperfa természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Mártonfa utca 4., 2583 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 8652/22.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős fekete eperfa (Morus nigra) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
Az eperfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát a Mártonfa utca felől szabadon meg le-

het tekinteni.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Mártonfa utcai eperfának és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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37. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Hangya utcai feketefenyő természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Hangya utca 24/b. és 24/c. telkek határán, 2287 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi számok: 8502/18, 8502/19.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős feketefenyő (Pinus nigra) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A fenyőfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát a Hangya utca felől szabadon meg lehet 

tekinteni.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Hangya utcai feketefenyőnek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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38. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Ráth György utcai platán természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1 Budapest XII. kerület, Ráth György utca 13., 1075 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 7008.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős platán (Platanus acerifolia) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A platánfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát a Ráth György utca felől szabadon meg 

lehet tekinteni.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Ráth György utcai platánnak és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak
Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.
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39. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Svájci úti bükk természeti emlék adatai és természetvédelmi kezelési terve

1. Budapest XII. kerület, Svájci út 2., 2026 m2 kiterjedéssel. 

2. Érintett helyrajzi szám: 9247/1.

3. A védett természeti emlék térképi vázlata:

4. Természetvédelmi kezelési terv

4.1.  Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések
a)  A jelentős dendrológiai értékkel bíró idős bükk (Fagus sylvatica) védelme.
b)  A fához kötődő élővilág megőrzése.
c)  A bemutatást szolgáló, jelenlegi infrastruktúra fenntartása, fejlesztése és folyamatos karbantartása.

4.2.  Természetvédelmi stratégiák
A szükséges egészségügyi, állapot-fenntartási beavatkozások folyamatos biztosítása a faegyeden.

4.3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

4.3.1.  Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
A természetvédelmi kezelési tervben nem részletezett, vagy nem szabályozott kezelési előírásokat a területen 
az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi államigazgatási eljárásban határozza meg.

4.3.1.1.  Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme
A bükkfa megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs idő-
szakon kívül, de az énekesmadarak költési időszaka előtt kell elvégezni.

4.3.1.2.  Látogatás
a)  A tervezési terület a tulajdonos engedélyével látogatható, de a fát a Széchenyi-emlék út felől szabadon meg 

lehet tekinteni.
b)  A kezelési beavatkozásokat, balesetveszélyt elhárítók, jogszerű, engedélyezett tevékenységet, továbbá en-

gedélyezett munkát végzők számára biztosítani kell a belépést a területre.
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4.3.1.3.  Oktatás és bemutatás
Az oktatást és bemutatást elősegítő új információs tábla kihelyezése.

4.3.1.4.  Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni.

4.3.1.5.  Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra
a)  A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos!
b)  A tervezési területen új épület és egyéb új építmény csak úgy helyezhető el, ha az a fát és gyökérzetét nem 

érinti.
c)  A területen új építésű infrastruktúra hálózat csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
d)  A meglévő infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.
e)  A területen új építésű közmű csak úgy építhető, ha az a fát és gyökérzetét nem érinti.
f)  A meglévő közművek karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben helyre kell állítani.

4.3.1.6.  Táj- és kultúrtörténeti értékek
A Svájci úti bükknek és környékének tájképi jellegét meg kell őrizni.

4.3.2.  Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilal-
mak

Természetvédelmi beavatkozáson kívül egyéb beavatkozások nem végezhetők el.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) 
bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya:
a) a Budapest főváros közigazgatási területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, valamint 
az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás ke-
retében a fővárosban gyűjtött hulladékok szállításá-
ra és kezelésére, 

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továb-
biakban: közszolgáltatás) igénybe venni köteles in-
gatlantulajdonosokra

terjed ki.

2. §

A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. kerti biohulladék: a biológiailag lebomló, parkok-

ból származó vagy kerti hulladék, beleértve az avarhulla-
dékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is;

2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló tör-
vényben meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi 
személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a 
hulladékról szóló törvényben (a továbbiakban: Ht.) meg-
határozottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;

3. közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a 
közterület rendeltetéstől eltérő használatára engedély 
vagy hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy 
szerv, aki vagy amely a közterületi ingatlan, ingatlanrész 
használójaként a Ht.-ben meghatározottak szerint ingat-
lantulajdonosnak minősül;

4. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a 
közszolgáltatási szerződés részét képező azon közszol-
gáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás igény-
bevevőjére vonatkozó szabályait.

II. Fejezet

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok
és kötelezettségek

1. A Fővárosi Önkormányzat települési hulladékkal 
kapcsolatos feladatai

4. §

A Fővárosi Önkormányzat – a Ht.-ben meghatározot-
takon túl – a települési hulladékkal kapcsolatos felada-
tai körében:

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló kormányrendeletben meghatá-
rozottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási 
szerződés) köt;

b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló köz-
területen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körül-
mények között elhelyezett hulladékok elszállításá-
ról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján 
gondoskodik;

c) a közszolgáltatási szerződés Budapest portálon tör-
ténő közzétételéről gondoskodik;

d) hulladékgazdálkodási koncepciót készít.

2. Az ingatlantulajdonos települési hulladékkal 
kapcsolatos feladatai

5. §

(1) A Ht. szerinti ingatlantulajdonos (a továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) a hulladék gyűjtése során megfele-
lő gondossággal eljár annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét 
ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a köz-
rendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán 
keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a töb-
bi települési hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató ál-
tal rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben gyűjti, és 
azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározot-
tak szerint átadja.
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(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja ki-
vételével az ingatlantulajdonos a települési hulladék ré-
szét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a ház-
hoz menő szelektív gyűjtéssel érintett – e rendelet 1. 
mellékletében meghatározott – területeken a vegyes hul-
ladéktól elkülönítve gyűjti és

a) a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingat-
lantulajdonos a Közszolgáltató által rendelkezésé-
re bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött 
e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Köz-
szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja;

b) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az el-
különítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a 
Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így 
e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetek-
ben a természetes személy ingatlantulajdonos az általa 
elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő pont-
ra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulla-
dékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosult-
nak átadhatja, vagy a hulladékgyűjtő szigeteken található 
gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat egyébként a Közszolgáltató részé-
re megfi zette. 

(5) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő in-
gatlantulajdonos a vegyes hulladéktól elkülönítetten 
gyűjtött kerti biohulladékát nem komposztálja, akkor azt 
a házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett – 
e rendelet 2. mellékletében meghatározott – területeken 
a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forga-
lomban kapható műanyag zsákban elkülönítetten gyűj-
ti és a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részé-
re átadja.

(6) Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat az 
egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.

III. Fejezet

A közszolgáltatás

3. A közszolgáltatás tartalma

6. §

A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed 
ki:

a) a közterületen a Közszolgáltató által kihelyezett, 
általa rendszeresített utcai hulladékgyűjtő edénybe 
elhelyezett települési hulladék gyűjtésére;

b) az ingatlantulajdonos által a többi települési hulla-
déktól elkülönítetten gyűjtött vegyes hulladékának 
gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítmé-
nyekbe való szállítására;

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közte-
rületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmé-
nyek között elhelyezett hulladékok e rendeletben 
meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék 
hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;

d) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos és a köz-
terület-használati hozzájárulás jogosultjának ki-
vételével az ingatlantulajdonos által e rendeletben 
meghatározottak szerint a települési hulladék ré-
szét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hul-
ladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékke-
zelő létesítményekbe való szállítására;

e) a természetes személy ingatlantulajdonos által az 
ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás 
körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hul-
ladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szál-
lítására;

f) a természetes személy ingatlantulajdonos háztartá-
sában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes 
hulladékának a lomtalanítás alkalmával történő kü-
lön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesít-
ményekbe való szállítására;

g) hulladékgyűjtő pontok, hulladékgyűjtő szigetek és 
hulladékudvarok létesítésére, üzemeltetésére és ott 
történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulla-
dékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállí-
tására;

h) átrakóállomások, valamint a hulladékok hasznosí-
tását és ártalmatlanítását szolgáló létesítmények lé-
tesítésére és üzemeltetésére;

i) vegyesen gyűjtött hulladékok energetikai haszno-
sítására és az energetikai hasznosítás maximális ki-
használása mellett fennmaradó hulladékmennyiség 
előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ár-
talmatlanítására;

j) az elkülönítetten gyűjtött hulladék szükség szerinti 
válogatására;

k) hulladékkezelő létesítmények jogszabályban és a 
környezetvédelmi hatóság engedélyében előírt re-
kultivációjára és a rekultivációt követő monitoring 
rendszer üzemeltetésére.

7. §

A közszolgáltatás kiterjed a természetes személy in-
gatlantulajdonosoknál keletkező és a Közszolgáltató által 
meghatározottak szerint hulladékgyűjtő udvaron a Köz-
szolgáltató által átvett

a) építési és bontási hulladék,
b) elektromos és elektronikus berendezésekből szár-

mazó hulladék,
c) elem- és akkumulátor hulladék,
d) gumiabroncs hulladék,
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladék,
f) lom hulladék
gyűjtésére és kezelésére.
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4. A közszolgáltatási szerződés

8. §

A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszol-
gáltató saját honlapján, valamint a Fővárosi Önkormány-
zat a Budapest portálon közzé teszi.

9. §

A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben meghatáro-
zottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általá-
nos szabályait;

b) a közszolgáltatás teljesítésére alvállalkozó igény-
bevételének módját, mértékét és az alvállalkozó(k) 
által végezhető tevékenységeket;

c) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonat-
kozó szabályokat;

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletsza-
bályzatot;

e) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyil-
vántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rend-
szer működtetésének módját;

f) annak biztosítékait, hogy a Közszolgáltató egyéb 
tevékenységei a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott közszolgáltatás nyújtását nem ve-
szélyeztetheti;

g) a Közszolgáltató üzemeltetésében álló hulladékke-
zelő létesítmények működtetésének hatósági enge-
délyben vagy más jogszabályban nem szabályozott 
szabályait.

10. §

(1) A Közszolgáltató legfeljebb a közszolgáltatás 
25%-áig vehet igénybe alvállalkozót, a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel.

(2) A Közszolgáltató a gazdálkodó szervezetnek nem 
minősülő ingatlantulajdonos részére nyújtott közszolgál-
tatásban alvállalkozót – a veszélyes hulladékok lomta-
lanításkor történő gyűjtésének kivételével – nem vehet 
igénybe.

5. A Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatással 
kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatás tel-
jesítését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni 
ellenőrzés során a közszolgáltatási szerződésben meg-
határozott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba 
az ellenőrzést végzőnek betekintést biztosítani, továbbá 

a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről 
adatot, elemzést szolgáltatni.

(2) A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási 
és fejlesztési információkról a Közszolgáltató a Fővárosi 
Önkormányzat részére a BVK Holding Zrt., mint a Köz-
szolgáltató tulajdonosa útján nyújt tájékoztatást.

12. §

A Fővárosi Önkormányzat:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásá-

hoz szükséges információkat a Közszolgáltató szá-
mára átadja;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgaz-
dálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő 
összehangolását elősegíti;

c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulla-
dék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére 
szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli.

6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos 
jogai és kötelezettségei

13. §

(1) Az ingatlantulajdonos bejelentését követően a 
Közszolgáltató az ingatlanon keletkező vegyes hulladék 
gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt 
15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos és a 
közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével 
az ingatlantulajdonos bejelentését követően a Közszol-
gáltató az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött 
hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűj-
tőedényt – a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett e 
rendelet 1. mellékletében meghatározott területeken – 15 
napon belül rendelkezésre bocsátja.

(3) Az ingatlantulajdonos részére az ingatlanon kelet-
kező elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére 
szolgáló, a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedel-
mi forgalomban kapható műanyag zsákok megvásárlási 
lehetőségét a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, hulladék-
udvarokban, valamint kereskedelmi partnerei segítségé-
vel egyéb helyeken biztosítja.

(4) A Közszolgáltató a közterület-használati hozzá-
járulás jogosultjának bejelentését követően az ingatla-
non keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, általa 
rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezés-
re bocsátja, és a közterület-használati hozzájárulás jo-
gosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
egyedi szerződés megkötését 15 napon belül a szerződés-
tervezet megküldésével kezdeményezi.
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(5) Amennyiben az ingatlantulajdonos költségvetési 
szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hoz-
zájárulás jogosult az ingatlanon várhatóan keletkező tele-
pülési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e rende-
let szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
és azt Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató kö-
teles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelenté-
sének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közterület-
használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését 
is kezdeményezni.

(6) Ha az ingatlantulajdonos természetes személy, la-
kásszövetkezet, társasház az e rendelet szerinti bejelen-
tési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – 
az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett 
– az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 
110 literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylege-
sen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtő-
edény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfele-
lő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan 
tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(7) Ha az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gaz-
dálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás 
jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét 
nem teljesíti, a Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos és 
a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egy-
idejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 110 li-
teres, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen ki-
helyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény 
heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat 
számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulaj-
donosa, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a 
bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

14. §

(1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelke-
zésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtő-
edények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetle-
ges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján 
gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató az általa rendszeresített és köz-
területen kihelyezett hulladékgyűjtő edények tisztításá-
ról, fertőtlenítéséről szükség szerint, de legalább kétha-
vonta gondoskodik.

15. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és 
teljes körű ellátásához szükséges:

a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi;
b) rekultivációs, és jogszabályban vagy hatósági hatá-

rozatban előírt egyéb pénzügyi fedezetet folyama-
tosan biztosítja;

c) mennyiségű és minőségű járművet, gépet, esz-
közt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint 
a szükséges létszámú és képzettségű szakembert al-
kalmazza;

d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább 
a közszolgáltatási díjban elismert fejlesztési há-
nyad erejéig.

(2) A Közszolgáltató:
a) más önkormányzat megbízásából végzett közszol-

gáltatási tevékenységét pénzügyi és lehetőség sze-
rint műszaki tekintetben a fővárosban végzett tevé-
kenységétől elkülöníti;

b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jog-
szabályokban és a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott adatszolgáltatást rendszeresen telje-
síti, továbbá működteti a jogszabályokban és a köz-
szolgáltatási szerződésben meghatározott nyilván-
tartási rendszert;

c) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően köz-
szolgáltatási tevékenységéről negyedévente köz-
szolgáltatási tájékoztatót és évente közszolgáltatási 
beszámolót készít, továbbá a közszolgáltatási tájé-
koztatót – a tárgyi negyedévet követő 30 napon be-
lül – a közszolgáltatási beszámolót – a számvite-
li beszámoló tulajdonos általi elfogadását követő 
30 napon belül – a Fővárosi Önkormányzat részé-
re megküldi. A közszolgáltatási tájékoztató és a be-
számoló tartalmi és formai követelményeit a köz-
szolgáltatási szerződés határozza meg;

d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének 
és egyéb, közszolgáltatást érintő fejlesztési tervei-
nek elkészítése során a Fővárosi Önkormányzattal 
együttműködik, és a közszolgáltatói hulladékgaz-
dálkodási tervét – a környezetvédelmi hatóság által 
történő elfogadását követő 30 napon belül – a Fő-
városi Önkormányzatnak megküldi;

e) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rend-
szert működtet;

f) a közszolgáltatási szerződés részét képező hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot 
készít, tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a 
közszolgáltatást igénybe vevő közötti – jogszabály-
ban nem rendezett – egyéb jogokat és kötelezettsé-
geket, így különösen:

fa) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;
fb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;
fc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi mód-

ját;
fd) az ügyfélszolgálat rendjét;
fe) az ügyfél tájékoztatás módját;
ff) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő forma-

nyomtatványokat;
fg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;
fh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésé-

vel, korlátozásával kapcsolatos rendet;
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fi ) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogo-
kat és kötelezettségeket érintő jogszabályok kom-
pilációját (rendezett gyűjteményét).

16. §

A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kap-
csolódóan az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás 
díját az ingatlantulajdonostól e rendeletben meghatáro-
zottak szerint beszedi.

17. §

A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakí-
tása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás 
nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint 
e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban 
előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezel-
heti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht.-
ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szük-
séges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult 
egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfel-
adatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbíz-
ni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e 
bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósá-
gi, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik sze-
mélynek átadni.

7. Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

18. §

Az ingatlantulajdonos a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal szervezett közszolgáltatást – ha a fogyasztó kérelmé-
re a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg – az 
e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe ve-
szi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Köz-
szolgáltató részére rendszeresen átadja.

19. §

(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybe-
vételéért díjat fi zet.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekez-
désben foglalt díjfi zetési kötelezettség az olyan beépítet-
len ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és 
ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.

20. §

(1) A természetes személy ingatlantulajdonos a Köz-
szolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon lakók vagy 
ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon 
várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyi-

ségére kiható változása esetén, e rendelet 3. melléklete 
szerinti tartalommal.

(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, 
valamint az egyéni vállakozó a közszolgáltatás kötele-
ző igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Köz-
szolgáltató részére, e rendelet 4. melléklete szerinti tar-
talommal.

(3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 15 na-
pon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 
– különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekap-
csolódás – folytán a közszolgáltatás igénybevételére kö-
telezetté válik.

(4) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a 
Közszolgáltatóval egyedi szerződést köt a közszolgálta-
tás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállítá-
sára és kezelésére.

21. §

(1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon 
az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 
napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem 
keletkezik.

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantu-
lajdonos írásban bejelenti a Közszolgáltatónak, a felfüg-
gesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nap-
pal megelőzően.

(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltétele-
iben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt 
írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, 
úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a 
Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlantulaj-
donos pedig a közszolgáltatási díjat megfi zeti.

22. §

(1) Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a 
Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott és a Köz-
szolgáltató vagy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát ké-
pező hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt 
aláírásával igazolja.

(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodik az általa bir-
tokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű hasz-
nálatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőt-
lenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, el-
tűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az 
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ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, 
a Közszolgáltató a kár észlelését követő 40 napon be-
lül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár meg-
térítésére.

8. A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával 
megkötendő egyedi szerződés

23. §

(1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával 
megkötendő, közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
egyedi szerződésnek (a továbbiakban: egyedi szerződés) 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek azonosító adatait;
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő és befe-

jező napját;
c) a teljesítés helyét és módját;
d) a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának 

rendelkezésére bocsátott hulladékgyűjtő edényt űr-
tartalom és darabszám szerint;

e) a gyűjtőedények használatának módját;
f) a hulladékgyűjtő edény ürítési gyakoriságát és az 

ürítés idejét napok szerint;
g) az előre nem meghatározott időben történő ürítés 

esetén az ürítésről szóló értesítés módját;
h) a közterület-használati hozzájárulás jogosultja által 

meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag kelet-
kező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgál-
tatást igénybe veszi,

i) a közszolgáltatási díj megfi zetésének módját;
j) az egyedi szerződés módosítására, megszűnésére 

vonatkozó rendelkezéseket;
k) az irányadó jogszabályok meghatározását.

(2) Az egyedi szerződést a Közszolgáltató nem mond-
hatja fel. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az 
egyedi szerződést írásban, 30 napos határidővel akkor 
mondhatja fel, ha Budapest főváros közterületén meg-
szűnt a közterület-használattal összefüggő tevékenysé-
ge.

IV. Fejezet

A közszolgáltatás díjmegfi zetésének módja

9. A közszolgáltatási díj megfi zetése

24. §

(1) Az ingatlantulajdonos a teljesített közszolgáltatás 
alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a Közszol-
gáltató vagy az általa megbízott személy (díjbeszedő) ál-
tal megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől 
számított 15 napon belül kiegyenlíti. 

(2) A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában be-
következő változásról az ingatlantulajdonosokat a válto-
zás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban 
és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.

(3) A közszolgáltatási díj késedelmes megfi zetése ese-
tén a Közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adata-
ival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a 
Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogás-
nak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség tel-
jesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató 
válaszát megküldi.

(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak 
időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafi zeti vagy 
az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron kö-
vetkező, esedékes díjfi zetési kötelezettségbe beszámítja.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfi -
zetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos köte-
lezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató 
a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás telje-
sítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az 
ingatlantulajdonos – e rendeletben meghatározott kivéte-
lekkel – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fi zetni, ha 
a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az in-
gatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a szol-
gáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

V. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés

10. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános 
szabályok

25. §

(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot he-
lyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy be-
fagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy össze-
préselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az 
ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására az edényt 
üríthetővé és használhatóvá teszi.

(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésé-
re szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő szelektív gyűj-
téssel érintett – e rendelet 1. mellékletében meghatározott 
– területeken az alábbi újrahasznosítható hulladékok:

a) papír,
b) műanyag,
c) fém.
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(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére 
szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő kerti biohulladék 
gyűjtéssel érintett – e rendelet 2. mellékletében meghatá-
rozott – területeken kerti biohulladék.

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, 
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb 
olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző 
személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá te-
lepülési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen 
építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulla-
dékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszé-
lyes hulladék.

26. §

(1) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató előzetes 
írásbeli hozzájárulása mellett a gyűjtőedényhez tömörítő 
berendezést a gyűjtőedény sérelme nélkül alkalmazhat.

(2) A műanyag hulladék tömörítéséhez kézi tömörítő 
külön hozzájárulás nélkül alkalmazható.

27. §

(1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket 
lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyi-
ségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz ille-
téktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartó-
san tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó 
jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély 
vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez 
szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal 
való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladékta-
lanul elszállítja.

(4) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a 
hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által meg-
jelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gép-
járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen el-
helyezi.

(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt, a kerti 
biohulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő zsá-
kot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött 
faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 
órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedé-
lyezett elhelyezést. Az ingatlantulajdonos a Közszolgál-
tatóval ettől eltérő megállapodást is köthet.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási 
helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való átadásának helyé-
re történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszol-
gáltatót kívánja igénybe venni, akkor azt a Közszolgálta-
tó felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön 
megállapodást kötnek.

(7) Az ingatlantulajdonos – a közszolgáltatás körébe 
tartozó – települési hulladékát kizárólag a Közszolgálta-
tó szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a 
kerti biohulladékok esetében gyűjtőzsákban helyezi el.

(8) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedény-
ben, kerti biohulladékok esetében a hulladékgyűjtő zsák-
ban úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatá-
sakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, 
továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlantulaj-
donos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtő-
edény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése ér-
dekében lecsukott állapotban tartja. 

(9) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és 
összekötözött faág, lomtalanításkor kihelyezett lom hul-
ladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat 
és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy kár-
okozás veszélyének előidézésével.

(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, 
megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy par-
koló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtő-
edényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon tör-
ténő ürítését akadályozza.

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedé-
nyekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

28. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a 
hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rend-
szeresített és a Közszolgáltatótól átvett gyűjtő-
edényben kerül kihelyezésre;

b) a kerti biohulladék esetén nem a Közszolgáltató 
logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kap-
ható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a 
vastagabb faágak 1 méteresnél nagyobb darabok-
ban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezés-
re;

c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által al-
kalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulaj-
donosnak felróható okból nem üríthető;

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett 
hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást 
végző személyek életében, testi épségében, egész-
ségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berende-
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zésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmat-
lanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihe-
lyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, 
veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a 
települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem 
szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minő-
sül települési hulladéknak;

f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben megha-
tározott maximális tömeget meghaladó hulladékot 
tartalmaz;

g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtő-
edény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék 
szóródása nélkül nem lehetséges.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban, haladék-
talanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának 
tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető 
ok vagy okok megszüntetésére.

11. A vegyes hulladék gyűjtése

29. §

(1) Vegyes hulladék esetén a gyűjtőedények mére-
tének és számának meghatározásakor két ürítés közöt-
ti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de 
legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell fi -
gyelembe venni.

(2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rend-
szeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális 
térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdés-
ben foglaltakra fi gyelemmel állapítja meg az ingatlan-
tulajdonos által bejelentett várható hulladékmennyiség 
és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehető-
ség szerint fi gyelembe veszi az ingatlantulajdonos igé-
nyeit is.

(3) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyako-
risága az országos településrendezési és építési köve-
telményekről szóló kormányrendelet szerinti nagyváro-
sias és kisvárosias lakóterületen heti két alkalom, egyéb 
(kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. 
A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a 
fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot 
is meghatározhat. Az ingatlantulajdonos indokolt eset-
ben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő szá-
mú ürítést kérhet.

(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék 
tömege:

a) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,
b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg,
d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 140 kg,

e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg,
f) előtömörített hulladék esetén az a)–e) pontokban 

meghatározottak legfeljebb másfélszerese
lehet.

(5) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rend-
szeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, 
vagy a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék tömegét, 
akkor a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos értesítésé-
vel egyidejűleg jogosult

a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űr-
tartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt;

b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények szá-
mát;

c) megnövelni az ürítési gyakoriságot.

(6) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellen-
őrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtő-
edényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tö-
megét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe 
vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén be-
lül kerül sor.

(7) Amennyiben a gyűjtőedényben elhelyezett telepü-
lési hulladék tömege a (6) bekezdésben meghatározott 
ellenőrzés során történő mérés alapján 20%-kal vagy an-
nál nagyobb mértékben meghaladja a (4) bekezdésben 
meghatározott mértéket, úgy az előtömörített hulladék-
nak minősül.

(8) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató ügyfélszol-
gálatánál három nappal korábban bejelenti a Közszol-
gáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladék-
mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű vegyes 
hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Köz-
szolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpont-
ra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének 
megfelelő gyűjtéséhez, elszállításához alkalmas nagyobb 
űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, vagy a hulladék 
gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlantulaj-
donos rendelkezésére bocsátja, valamint a többletszol-
gáltatást teljesíti, az ingatlantulajdonos pedig a többlet-
szolgáltatás díját megfi zeti.

(9) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék meny-
nyisége alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedé-
nyek űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja 
a (8) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, vagy a 
hulladékot nem a rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény-
ben gyűjti, akkor a Közszolgáltató az így átadott, vagy a 
gyűjtőedény mellé kirakott hulladék elszállítását díjfi ze-
tés ellenében végzi, feltéve, hogy erre az adott területen 
alkalmazott technológia lehetőséget nyújt. A többletszol-
gáltatás tényéről annak megfelelő dokumentálása mellett 
és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgálta-
tó az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíti. A többlet-
díjat a számlán külön kell feltüntetni.
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30. §

(1) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfele-
lő vegyes hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszol-
gáltató a vegyes hulladék gyűjtés szabályainak megsérté-
sét megfelelően dokumentálja, és az ingatlantulajdonost 
felszólítja az e rendeletben meghatározott szabályok be-
tartására. 

(2) Ha a Közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltak-
nak megfelelő felszólítását követően az ingatlantulajdo-
nos egy éven belül újabb alkalommal a vegyes hulladék 
gyűjtésének szabályait sérti oly módon, hogy a vegyes 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem vegyes 
hulladékot helyez el, a Közszolgáltató a vegyes hulladék 
gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a do-
kumentumokat egyidejűleg megküldi a fővárosi főjegy-
ző részére, és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bír-
ság kiszabását.

12. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

31. §

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét 
képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz 
menő szelektív gyűjtéssel érintett – e rendelet 1. mellék-
letében meghatározott – területeken rendelkezésre bocsá-
tott hulladékgyűjtő edényekbe az alábbiak szerint külön 
gyűjti úgy, hogy:

a) a papírhulladékot a kék színű, vagy kék fedéllel el-
látott gyűjtőedénybe;

b) a műanyag valamint a fém hulladékot együttesen 
a sárga színű, vagy sárga fedéllel ellátott gyűjtő-
edénybe helyezi.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém 
hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének mi-
nimális gyakorisága az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kormányrendelet szerin-
ti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen heti egy al-
kalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen havi 
egy alkalom. A Közszolgáltató az ürítések gyakoriságát 
igény szerint növelheti.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellen-
őrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött 
hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát ak-
kor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő in-
gatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül ke-
rül sor.

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben nem a megfelelő 
elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, ak-
kor a Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályai-
nak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost 
felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbe-

ni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hul-
ladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja 
el. Az ingatlantulajdonos a válogatás fajlagos költségét 
a következő havi közszolgáltatási díj részeként, többlet-
költségként megfi zeti.

(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő felszólítását követően az ingatlantulajdonos 
egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés 
szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűj-
tött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem a 
megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató 
észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladék 
gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és a do-
kumentumokat egyidejűleg megküldi a fővárosi főjegy-
ző részére, és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bír-
ság kiszabását.

32. §

(1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék ré-
szét képező kerti biohulladékokat a házhoz menő kerti 
biohulladék gyűjtéssel érintett – e rendelet 2. mellékleté-
ben meghatározott – területeken külön gyűjti úgy, hogy:

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallya-
kat a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedel-
mi forgalomban kapható - műanyag zsákba;

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre dara-
bolva, összekötve a lakókörzetre érvényes zöldhul-
ladék gyűjtés napján helyezi ki.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszál-
lítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tar-
tó vegetációs időszakban heti egy alkalom. A gyűjté-
si időszakot a Közszolgáltató a kedvező őszi időjárás 
függvényében meghosszabbíthatja, melyről az érintette-
ket honlaján és közlemény útján tájékoztatja. A Közszol-
gáltató a kerti biohulladékok elszállításának gyakoriságát 
igény szerint növelheti.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellen-
őrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött kerti bio-
hulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha 
azok gyűjtésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantu-
lajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(4) Amennyiben a zsákban nem biohulladék került el-
helyezésre, akkor a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés 
szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlan-
tulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabá-
lyainak jövőbeni betartására. A Közszolgáltató a kerti 
biohulladék gyűjtésére szolgáló zsákban elhelyezett hul-
ladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja 
el. Az ingatlantulajdonos a kezelés költségét a követke-
ző havi közszolgáltatási díj részeként, többletköltségként 
megfi zeti.
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(5) Ha a Közszolgáltató (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő felszólítását követően az ingatlantulajdonos 
egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűj-
tés szabályait sérti oly módon, hogy a kerti biohulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákban nem biohulladékot helyez 
el, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató 
az elkülönítetthulladék gyűjtés szabályainak megsértését 
dokumentálja, és a dokumentumokat egyidejűleg meg-
küldi a fővárosi főjegyző részére, és kezdeményezi hul-
ladékgazdálkodási bírság kiszabását.

13. Hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok 

33. §

(1) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett 
hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról 
az ingatlantulajdonos gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladék-
gyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekin-
tettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok a műanyag és fém 
hulladékot leszámítva ne keveredjenek, és a környezetet 
ne szennyezzék.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére 
szolgáló hulladékgyűjtő szigetek használatának rendjét a 
Közszolgáltató honlapján közzéteszi.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésé-
re szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az 
edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, 
gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlení-
téséről a Közszolgáltató gondoskodik.

34. §

(1) A főváros hulladékgazdálkodási koncepciójának 
megfelelően kijelölt ingatlanokon létesített hulladék-
gyűjtő udvarokat a Közszolgáltató a hatályos jogszabá-
lyoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatáro-
zott módon megfelelően üzemelteti.

(2) A Közszolgáltató 
a) a hulladékgyűjtő udvarok címét, megközelíthetősé-

gét;
b) nyitvatartási idejét;
c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típu-

sát, esetlegesen azok legnagyobb átadható mennyi-
ségét;

d) a díjfi zetés ellenében átvehető hulladékok körét és 
azok átvételi díját;

e) valamint a hulladékudvarok működési szabályza-
tát

a hulladékudvarokban kifüggeszti és honlapján köz-
zéteszi.

35. §

(1) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra al-
kalmas hulladékudvaron a természetes személy ingatlan-
tulajdonosoknál keletkező

a) építési és bontási hulladékot;
b) elektromos és elektronikus berendezésekből szár-

mazó hulladékot;
c) elem- és akkumulátor hulladékot;
d) gumiabroncs hulladékot;
e) fáradt olaj, étolaj és zsír hulladékot;
f) lom hulladékot;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, fém, műanyag és üveg 

hulladékot;
h) egyéb, a környezetvédelmi hatóság által engedélye-

zett hulladékot
a hulladékudvar működési szabályzatában meghatáro-

zott módon átveszi.

(2) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvar-
ra szállított települési szilárd hulladék átvételét és el-
helyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti 
elkülönítése nem felel meg jogszabályban, vagy a hulla-
dékudvar működési szabályzatában meghatározott köve-
telményeknek.

14. Lom hulladék gyűjtése

36. §

(1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasz-
nosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 
egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondosko-
dik. 

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató ki-
zárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de 
a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedé-
nyekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladé-
kot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyez-
hető ki:

a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem hasz-

nálható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékeny-

ség során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hul-

ladék;
h) kerti biohulladék.



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 843

(4) A lom hulladékot az ingatlantulajdonos elszállítás 
céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, továb-
bá honlapján előzetesen megjelölt helyen és időpontban 
helyezheti ki.

(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy 
kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat 
ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megkö-
zelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne ká-
rosítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével.

37. §

(1) Természetes személy ingatlantulajdonos a háztar-
tásában keletkező elkülönítetten gyűjtött egyes, a Köz-
szolgáltató által nevesített és honlapján közzétett ve-
szélyes hulladékát a lomtalanítás alkalmával ideiglenes 
gyűjtőpontokon a Közszolgáltató részére átadhatja.

(2) Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban ér-
tesíti a lomtalanítás és a lomtalanítás alkalmával történő 
veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról, a veszélyes hul-
ladékgyűjtő pontok helyszínéről, nyitva tartásukról.

15. Elhagyott hulladék elszállítása

38. §

Ha a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közte-
rületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulaj-
donosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó 
Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék 
elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszol-
gáltatási szerződés keretein belül gondoskodik.

VI. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékszállítás 
és -kezelés

16. Hulladékok szállítása

39. §

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvéte-
lére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, esz-
közt használ.

(2) A Közszolgáltató a főváros belső kerületeiben, kü-
lönösen a Hungária-gyűrű és a Budai körút által hatá-
rolt területeken belül a hulladékgyűjtést lehetőség szerint 
7 óra előtt befejezi.

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban ér-
tesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a 
vegyes, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésé-
nek időpontjait.

(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak 
változásáról az ingatlantulajdonost a változás bekövet-
keztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti.

(5) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átme-
neti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonosokat honlapján és elektronikus média 
útján haladéktalanul értesíti.

(6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött telepü-
lési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön 
erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szál-
lítja el az előkezelő, hasznosító telephelyre.

17. Hulladékok előkezelése, hasznosítása, 
ártalmatlanítása

40. §

(1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól köz-
szolgáltatás keretében átvett elkülönítetten gyűjtött hul-
ladékokat szükség szerint válogatja. Válogatási technoló-
gia, vagy kapacitás hiányában a hulladékokat válogatásra 
más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladék-
kezelőnek is átadhatja.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól köz-
szolgáltatás keretében átvett vegyes hulladékot, lom hul-
ladékot, az előkezelési, vagy hasznosítási művelet során 
fennmaradó, de energetikailag hasznosítható hulladékot, 
továbbá a közszolgáltatás keretében összegyűjtött közte-
rületen elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények kö-
zött elhelyezett hulladékot energia kinyerése céljából a 
Fővárosi Hulladékhasznosító Műben hasznosítja.

(3) A Közszolgáltató az energetikai célú hasznosító 
kapacitás maximális kihasználása mellett fennmaradó 
vegyes hulladékot előkezelést követően hulladéklerakó-
ban ártalmatlanítja. A fém visszanyerését követően ártal-
matlanítja továbbá az energetikai hasznosítás során ke-
letkező salak hulladékot, valamint a füstgáztisztításból 
keletkező hulladékot.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
– a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
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(2) E rendelet 5. § (5) bekezdése és a 25. § (3) bekez-
dése 2014. március 1-jén lép hatályba.

42. §

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap-
járól szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § c) 
pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Környezetvédelmi Alap bevételei:)

c) a Főváros közigazgatási területén kivetett hulladék-
gazdálkodási és természetvédelmi bírság”

43. §

Hatályát veszti a települési szilárdhulladék-gazdálko-
dással összefüggő önkormányzati feladatokról, különö-
sen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2013. január 1-jén hatályba lépett a hulladékról szó-
ló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének fel-
tételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: KözszolgR.). 

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése 
érdekében a települési szilárdhulladék-gazdálkodással 
összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotá-
sa szükséges.

Jelen rendelet célja a Ht. 88. § (4) bekezdés a) és b) 
pont felhatalmazása alapján olyan szabályozás megalko-
tása, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás ellátásának és igénybevételének, továbbá az el-
különített hulladékgyűjtés részletes szabályait.

A felsőbb szintű jogszabályok változásából eredő jog-
alkotási kényszeren túl az új önkormányzati rendelet 
megalkotásának legfontosabb célja az, hogy a főváros 
teljes területén, 2013 március végétől 2014 végéig üte-
mezetten bevezetésre kerülhessen a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés, amit a Fővárosi Önkormányzat 
KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció keretében megva-
lósuló „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűj-

tési rendszer kialakítása” című nyertes pályázata kereté-
ben vállalt.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
csak akkor lehet gazdaságos, ha ezzel egyidejűleg az in-
gatlantulajdonosok (lakossági és nem lakossági egyaránt) 
részére kötelező módón előírásra kerül a papír, műanyag 
és fém hulladékok elkülönítetten történő gyűjtése.

Jelen rendelet a 2015. január 1-jei törvényi határidő-
re biztosítja a házhoz menő rendszerű szelektív hulladék-
gyűjtést a főváros egész területén. A fővárosi szelektív 
hulladékgazdálkodási rendszer úgy valósítható meg gaz-
daságosan, hogy minden ingatlantulajdonos számára kö-
telezővé válik a papír, műanyag és fém hulladékok elkü-
lönítetten történő gyűjtése.

A közszolgáltatás kötelező igénybe vétele a lakosság-
nak és a költségvetési szerveknek nem jelent külön ter-
het. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bővítésével 
jelentős mennyiségű települési hulladék (papír, műanyag 
és fém) lerakótól való eltérítése is megvalósul.

2014. március 1-jétől a kertes házas övezetekben kö-
telezővé válik a kerti biohulladékok elkülönített gyűj-
tése is.

Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg jelentősen javul a 
főváros környezeti állapota és Budapest hozzájárul Ma-
gyarország európai uniós hulladékgazdálkodási kötele-
zettségének teljesítéséhez.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet tárgyi hatályát.

A 2. §-hoz

Kijelöli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás el-
végzésére kizárólagosan jogosult Közszolgáltatót.

A 3. §-hoz

A Ht.-ben meghatározott fogalmakon túl sorol fel és 
értelmez további, jelen rendeletben használt fogalmakat.

A 4. §-hoz

Meghatározza a Fővárosi Önkormányzat települé-
si hulladékkal kapcsolatos feladatait, különösen a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Közszol-
gáltatóval történő megkötését, valamint a Ht. 61. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendelkezik 
arról, hogy a közszolgáltatási szerződés útján gondosko-
dik a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közte-
rületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezelésé-
ről, továbbá rendelkezik a fővárosi hulladékgazdálkodási 
koncepció elkészítéséről.
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Az 5. §-hoz

Meghatározza az ingatlantulajdonos települési hulla-
dékkal kapcsolatos feladatait, rendelkezik egyes hulla-
déktípusok, így a papír, műanyag és fém hulladékok ve-
gyes hulladéktól kötelezően elkülönített gyűjtéséről, a 
kerti biohulladék jelen rendelet 2. mellékletében megha-
tározott területeken történő külön gyűjtéséről, valamint 
a veszélyes hulladékok egyéb települési hulladékoktól 
való elkülönített gyűjtéséről.

A gazdálkodó szervezetek számára a papír, műanyag 
és fém hulladékok tekintetében előírt elkülönítetten tör-
ténő gyűjtési kötelezettség vonatkozásában a Ht. 31. § 
(1) bekezdés e) pontjára és a KözszolgR. 3. § (2) bekez-
dés e) pontjára tekintettel meghatározza a hulladék átadá-
sának szabályait.

A 6. §-hoz

Részletesen meghatározza a közszolgáltatás tárgyi ha-
tálya alá eső tevékenységek körét.

A 7. §-hoz

Rendelkezik a természetes személy ingatlantulajdono-
soknál keletkező egyes települési hulladékok közszolgál-
tatás keretében a hulladékudvarokon történő gyűjtéséről.

A 8. §-hoz

Rendelkezik a közszolgáltatási szerződés nyilvános-
ságáról. 

A 9. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatási szerződés kötelező 
tartalmi elemeit.

A 10. §-hoz

A Ht. 35. § b) pontjának rendelkezése szerint megha-
tározza az alvállalkozók által végzett közszolgáltatási te-
vékenységek maximális mértékét. Továbbá meghatároz-
za, hogy Közszolgáltató a lakossági és a költségvetési 
szervek részére nyújtott közszolgáltatásban alvállalko-
zót csak a lomtalanításhoz kapcsolódó veszélyes hulla-
dék gyűjtése során vehet igénybe.

A 11–12. §-okhoz

Meghatározza a Fővárosi Önkormányzat közszolgál-
tatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A 13. §-hoz

Meghatározza a Közszolgáltatónak az ingatlantulaj-
donosok részére bocsátott a hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedényekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

A 14. §-hoz

Rendelkezik a gyűjtőedények szükség szerinti javítá-
sáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról, valamint a köz-
területen elhelyezett gyűjtőedények tisztításáról és fer-
tőtlenítéséről.

A 15. §-hoz

Rendelkezik a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás 
folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges felada-
tairól, különösen a hulladékgazdálkodási üzletszabályzat 
elkészítéséről és annak legfontosabb tartalmi elemeiről.

A 16. §-hoz

Rendelkezik a közszolgáltatási díj ingatlantulajdono-
soktól történő beszedéséről.

A 17. §-hoz

Az ingatlantulajdonosok részére meghatározza a köz-
szolgáltatás kötelező igénybevételét, és a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékok Közszolgáltató részére történő 
átadásának kötelezettségét.

A 18. §-hoz

Rendelkezik arról, hogy az ingatlantulajdonos a ren-
deletben meghatározott gyakorisággal a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltatónak rendsze-
resen átadja.

A 19. §-hoz

Meghatározza az ingatlantulajdonosok által fi zetendő 
közszolgáltatási díj megfi zetésének módját.

A 20. §-hoz

Rendelkezik az ingatlantulajdonosnak a vegyes hulla-
dék mennyiségére kiható változás esetén a Közszolgál-
tató felé történő bejelentési kötelezettségéről, valamint a 
tulajdonosváltás és a közszolgáltatásba újonnan történő 
bekapcsolódás esetén szükséges bejelentésről, továbbá a 
közterület-használati hozzájárulás birtokosok szerződés-
kötési kötelezettségéről.
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A 21. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatás felfüggesztésének 
szabályait abban az esetben, ha az adott ingatlanon senki 
sem tartózkodik, emiatt hulladék sem keletkezik.

A 22. §-hoz

A hulladék gyűjtőedények ingatlantulajdonos általi át-
vételéről, rendeltetésszerű használatáról és tisztán tartá-
si kötelezettségéről rendelkezik. Meghatározza a gyűj-
tőedények rendeltetéstől eltérő használata, valamint 
eltűnése vagy megsemmisülése esetére vonatkozó fele-
lősségi viszonyokat.

A 23. §-hoz

A közterület-használati hozzájárulás jogosulttal meg-
kötendő közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
egyedi szerződés tartalmi elemeit határozza meg.

A 24. §-hoz

A közszolgáltatási díj megfi zetésének módjáról ren-
delkezik. Szabályozza a számla adataival, összegével 
kapcsolatos kifogás emelésének módját, valamint a kése-
delmes díjfi zetés és túlszámlázás problémakörét.

A 25. §-hoz

A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályokat 
határozza meg. Rendelkezik arról, hogy a szelektív ház-
hoz menő gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhe-
tő a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe 
a papír, műanyag és fém hulladék. Továbbá meghatároz-
za, hogy építési és bontási valamint állati tetem és hulla-
dékudvaron gyűjthető elektromos és elektronikai hulla-
dék valamint veszélyes hulladék, továbbá mérgező, tűz 
és robbanásveszélyes anyag nem helyezhető el a telepü-
lési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edénybe.

Rendelkezik arról, hogy 2014. március 1-jétől nem 
helyezhető el kerti biohulladék a kerti biohulladék gyűj-
téssel érintett területeken, mely rendelkezés elősegíte-
ni kívánja annak a hulladékgazdálkodási célkitűzésnek a 
megvalósítását, hogy a biológiailag lebomló hulladéko-
kat is minél nagyobb arányban eltérítsük a lerakótól.

A 26. §-hoz

Hulladéktömörítő berendezés használatának lehetősé-
geiről és feltételeiről rendelkezik.

A 27. §-hoz

Meghatározza, hogy a kerti biohulladék kivételével 
hulladékot csak a Közszolgáltató vagy a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló a Közszolgáltató által rend-

szeresített hulladékgyűjtő edénybe lehet elhelyezni. Ren-
delkezik továbbá a hulladékgyűjtő edény ürítés céljából 
történő közterületre való kihelyezéséről, mely alapján a 
hulladékgyűjtő edényt a hulladék eltulajdonításának el-
kerülése, valamint közegészségügyi szempontok miatt 
csak az ürítést megelőző nap 20 órától lehet a közterület-
re kihelyezni a közlekedés, így a hulladékgyűjtő jármű 
közlekedésének akadályozását kizáró módon.

A 28. §-hoz

Meghatározza azon eseteket, amikor a Közszolgálta-
tó a hulladékok elszállítását megtagadhatja, valamint az 
elszállítás megtagadása esetén szükséges írásbeli értesí-
téséről ingatlantulajdonos részére történő megküldésé-
ről rendelkezik.

A 29–30. §-okhoz

A vegyes hulladék gyűjtésének részletes szabályait ál-
lapítja meg, meghatározza a hulladékgyűjtés szabályai-
nak megsértése esetén szükséges teendőket.

A 31. §-hoz

A szelektív házhoz menő hulladékgyűjtésről, így a pa-
pír, fém és műanyag hulladék gyűjtéséről rendelkezik, 
meghatározza a szelektív gyűjtés szabályainak megsérté-
se esetén szükséges teendőket.

A 32. §-hoz

A házhoz menő kerti biohulladék gyűjtésről rendelke-
zik, meghatározza a biohulladék zsákban, illetve a vasta-
gabb faágak zsák mellé történő kihelyezésének módját, 
meghatározza a szelektív gyűjtés szabályainak megsérté-
se esetén szükséges teendőket.

A 33–35. §-okhoz

A hulladékgyűjtő udvarok működéséről, nyitva tar-
tásáról, a hulladékudvaron gyűjthető hulladékokról ren-
delkezik.

A 36–37. §-okhoz

A lakosságnál, háztartásokban keletkezett hulladék 
lomtalanítás körében történő gyűjtésének szabályait ha-
tározza meg.

A 38. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterü-
leten elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények 
között elhelyezett hulladék a közszolgáltatási szerződés 
keretein belül történő kezelésének jogi alapjait terem-
ti meg. 
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A 39. §-hoz

Meghatározza a hulladékszállítás felsőbb jogszabá-
lyokban nem szabályozott kérdéseit, rendelkezik a hulla-
dékgyűjtés időpontjának változása esetén az ingatlantu-
lajdonosok felé szükséges értesítésről.

A 40. §-hoz

Meghatározza a hulladékkezelés felsőbb jogszabá-
lyokban nem szabályozott kérdéseit, szabályozza a le-
rakói kapacitások védelme érdekében a nem Budapesten 
keletkezett hulladékot hulladéklerakókba, valamint a Fő-
városi Hulladékhasznosító Műbe történő beszállíthatósá-
gának szabályait.

A 41. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A bioló-
giailag lebomló hulladékok, így annak részét képező ker-
ti biohulladék kötelező külön gyűjtését a Ht. előírásai 
alapján miniszteri rendelet írja majd elő 2015. január 

1-jétől. Annak érdekében, hogy a teljes biológiailag le-
bomló hulladék frakció külön gyűjtését a törvényi határ-
időig meg lehessen valósítani a fővárosban, szükséges e 
hulladékfrakció egy részének a kerti biohulladékoknak 
2014. március 1-jétől történő kötelező külön gyűjtése a 
kertes házas övezetekben.

A 42. §-hoz

A főjegyző által a főváros közigazgatási területén ki-
vetett hulladékgazdálkodási és természetvédelmi bírság-
nak a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 
bevételei közé sorolásáról rendelkezik.

A 43. §-hoz

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A házhoz menő papír, műanyag és fém hulladék gyűjtéssel érintett területek

I. 2013. II. negyedév

1. I. kerület
Területhatár: Alagút u.–Mészáros u.–Hegyalja u.–Felső rkp.

2. II. kerület
Területhatár: Felső (Bem) rkp.–Margit krt.–Bimbó út–Ribáry u.–Garas u.–Szilágyi E. fasor–Margit krt.–Bem József u.
Területhatár: Csalogány u.–Margit krt.–Bem József u.–Budai alsó (Bem) rkp.

3. III. kerület
Területhatár: Pacsirtamező u.–Vörösvári út–Bécsi út–Nagyszombat u.
Területhatár: Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út–Seregély u.–Kecske u.–Nagyszombat u.–Végvár u.–Doberdó u.–
Pacsirtamező u.–Vörösvári út.
Területhatár: Monostori u.–Nánási u.–Rozgonyi u.–Rákóczi u.–Mátyás király út–Kossuth L. üdülőpart.

4. IV. kerület
Területhatár: Istvántelki u.–Árpád út–Rózsa u.–Szent Imre u.–Türr István u.–Mildenberger u.–Baross u.–Váci út–Árpád 
út–Löwy I. u.–Bocskai u.–Temesvár u.–Berda József u.–Tél u.–Elem u.
Területhatár: Baross u.–Mildenberg u.–Attila u.–Temesvári u.–Bocskai u.–Löwy I. u.–Váci út.
Területhatár: Türr István u.–Szent Imre u.–Rózsa u.–Deák Ferenc u.–Attila u.
Területhatár: Váci út–Mildenberg u.–Kisfaludy u.–Baross u.
Területhatár: Váci út–Fóti út–Baross u.–Mildenberg u.–Kisfaludy u.

5. VI. kerület
Területhatár: Bajcsy-Zsilinszky út–Teréz krt.–Király u.

6. VIII. kerület
Területhatár: Könyves Kálmán krt.–Vajda Péter u.–Orczy út–Üllői út.

7. IX. kerület
Területhatár: Üllői út–Határ út–Napfény u.–Epreserdő u.–Ecseri út.
Területhatár: Üllői út–Haller utca–Soroksári út–Ferenc krt.
Területhatár: Üllői út–Ferenc krt.–Soroksári út–Köz raktár u.–Vámház krt.

8. X. kerület
Területhatár: Maglódi út–Kada u.–Gyömrői út–Sibrik Miklós u.
Területhatár: Mádi u.–Újhegyi u.–Gyömrői út–Sibrik Miklós u.
Területhatár: Jászberényi út–Vadszőlő u.–Magyarfalu u.–Zöld pálya u.

9. XI. kerület
Területhatár: Tétényi út–Sárbogárdi u.–Fehérvári út–Etele út.
Területhatár: Bartók Béla út–Bocskai út–Október 23. u.–Irínyi János u.–Műegyetem rkp.–Lágymányosi út–Dombóvári 
út–Hamzsabégi u.

10. XII. kerület
Területhatár: Istenhegyi út–Németvölgyi út–Jagelló út–Hegyalja út–Németvölgyi út–Érdi út–Hóvirág út–Táboros-
hegy–Hegyhát út–Eötvös út–Diana u.–Istenhegyi út.

11. XIV. kerület
Területhatár: Kerepesi út–Róna u.–Bolgárkertész u.–Örs vezér tere–Füredi u.–Szentmihályi út.
Területhatár: Hungária krt.–Vágány u.–Dózsa Gy. út–Thököly út–Kerepesi út.
Területhatár: Miskolci u.–Csömöri út–Szuglói körva sútsor–Egressy út.
Területhatár: Miskolci u.–Egressy út–Szuglói körvasútsor–Mogyoródi út.
Területhatár: Fogarasi út–Gvadányi u.–Öv u.–Mogyoródi út.
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12. XV. kerület
Területhatár: Szentmihályi út–Bánkút u.–Páskomliget u.–Nyírpalotai út–Késmárk u.

13. XVI. kerület
Területhatár: Szlovák út–Rákospalotai határút–Csömöri út–György u.
Területhatár: György u.–János u.–Csömöri út–Rákospalotai határút.
Területhatár: János u.–Rákospalotai határút–Csömöri út–Rákóczi u.
Területhatár: Pálya u.–Rákospalotai határút–Csömöri út–Rákóczi u.
Területhatár: Pálya u.–Rákospalotai határút–Csömöri út–Vazul u.–Körvasút u.

14. XVII. kerület
Területhatár: Pesti út–Borsó u.–Újlak u.–Gyökér u.–Ferihegyi út–Rákospatak u.–Kaszáló u.
Területhatár: Aranylúd u.–Flamingó u.–Lázár deák u.

15. XVIII. kerület
Területhatár: Derkovits Gyula u.–Mikszáth K. u.–Üllői út–Lakatos u.–Egressy u.–Kártoló u.

16. XIX. kerület
Területhatár: Üllői út–Kisfaludy u.–Ady Endre út–Vas Gereben u.
Területhatár: Üllői út–Mátyás király u.–Ady Endre út–Kisfaludy u. 

17. XX. kerület
Területhatár: Helsinki út–Határ út–Török Flóris u.–Nagysándor József u.

18. XXI. kerület
Területhatár: Ady Endre út–Táncsics u.–Árpád u.–Duna u.

19. XXII. kerület
Területhatár: Hunyadi János u.–Kitérő út–Leányka u.–Anna u.–Plébánia u.–Savoyai Jenő tér–Kossuth Lajos u.
Területhatár: Horogszegi határsor–Ringló u.–Méhész u.–Ady E. u.
Területhatár: Kertész u.–Árpád u.–Alsó Sas u.–Tóth József u.–Gádor u.

20. XXIII. kerület
Területhatár: Grassalkovich út–Rézöntő u.–Könyves u.–Török u.
Területhatár: Grassalkovich út–Rézöntő u.–Tárcsás u.–Szabóky R. u.–Erzsébet u.
Területhatár: Grassalkovich út–Hősök tere–Templom u.–Vecsés u.–Szérűskert u.–Könyves u.–Tárcsás u.–Szabóky R. 
u.–Erzsébet u.
Területhatár: Kő u.–Ugarszél u.–Erzsébet u.– Szama ránszky dűlő–Vecsés út–Szérűskert u.–Könyves u.

II. 2013. III. negyedév

1. V. kerület
Területhatár: Szent István krt.–Pesti alsó rakpart–Vám ház krt.–Múzeum krt.–Károly krt.–Bajcsy-Zsilinszky út.

2. VI. kerület
Területhatár: Teréz krt.–Podmaniczky u.–Ferdinánd híd–Lehel u.–Bulcsú u.–Szabolcs u.–Dózsa György út–Városlige-
ti fasor–Király u.

3. VII. kerület
Területhatár: Károly krt.–Király u.–Városligeti fasor–Dózsa György út–Thököly út–Rákóczi út.

4. VIII. kerület
Területhatár: Üllői út–Múzeum krt.–Rákóczi út–Kerepesi út–Hungária krt.–Vajda Péter u.–Orczy út.

5. X. kerület
Területhatár: Sibrik Miklós út–Maglódi út–Sírkert út–Kozma u.–Hangár u.–Harmat u.–Újhegyi út–Mádi u.
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6. XIV. kerület
Területhatár: Csömöri út–Ungvár u.–Szuglói körvasútsor u.–Rákospatak u.

7. XVI. kerület
Területhatár: Szuglói Körvasút sor–Budapesti út–József u.–Csömöri út.

8. XVII. kerület
Területhatár: Pesti út–Péceli út–Csabai út–Budapest határ.

9. XVIII. kerület
Területhatár: Margó Tivadar u.–Sallai Imre u.–Üllői út.

10. XXI. kerület
Területhatár: Szent István út–Hollandi út–Határ u.–Szellős u.–Liget u.–Damjanich János u.–Almás u.–Szőlős u.–Szent 
István u.

III. 2013. IV. negyedév

1. XI. kerület
Területhatár: Hunyadi János út–Kitérő út–Kővirág sor–Borszéki u.–Etele út–Vasút u.–Bartók Béla út–Tétényi út–
Hengermalom út–Fehérvári út–Dombóvári út–Duna u.

2. XIII. kerület
Területhatár: Duna part–Balzsam u.–Göncöl u.–Gyöngyösi u.–Béke u.–Kámfor u.–Tatai út–Vizafogó u.–Tahi u.

3. XVI. kerület 
Területhatár: Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–Budapest városhatár–Rákospalotai határút–Szlovák út–Csömöri 
út–József u.–Budapesti út–Szolnoki út.

4. XVIII. kerület
Területhatár: M5 kivezető szakasz–Budapest városhatár–Üllői út–Sallai Imre u.–Gilice tér–Közdűlő u.–Lőrinci út–Méta u.
Területhatár: Margó Tivadar u.–Vörösmarty u.–Barcsai u.–Kolozsvári u.–Méta u.–Kele u.
Területhatár: Kolozsvár u.–Méta u.–Ipacsfa u.–Közdűlő út–Gilice tér–Sallai Imre u.–Margó Tivadar u.

5. XX. kerület
Területhatár: Grassalkovich u.–Meddőhányó u.–Vizisport u.–Csepeli átjáró.
Területhatár: Alsóteleki u.–Vágóhíd u.–Wesselényi u.–Helsinki út.
Területhatár: Wesselényi u.–Orsolya u.–Ritka u.–Eperjes u.–Ábrahám Gy. u.

6. XXI. kerület
Területhatár: II. Rákóczi Ferenc út–Kis nyírfa u.–Plutó u.–Csepeli út–Akácfa u.–Tihanyi u.–Szent Miklósi út–Erdőalja 
u.–Szent István u.
Területhatár: Dunadűlő út–Határ u.–Késmárki u.–Széchenyi István u.–Kikötő u.–Makád u.–Szatmári u.–József Attila 
u.–Barcs tér–Katona József u.
Területhatár: Kolozsvári u.–Katona József u.–Táncsics Mihály u.–Széchenyi u.
Területhatár: Vágóhíd u.–Komáromi u.–Katona József u.–Temesvár u.

7. XXII. kerület
Területhatár: M0–Nagytétényi út–Szentháromság u.–Pintyőke u.–Honvéd u.

IV. 2014. I. negyedév

1. I. kerület
Területhatár: Rakpart–Csalogány u.–Széll Kálmán tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Alkotás út–Krisztina krt.–Kosciuszkó 
Tádé u.–Kuny Domonkos u.–Győző u.–Mészáros u.–Alagút u.
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2. II. kerület
Területhatár: Budakeszi út–Budapest városhatár–Kulcs u.–Hideg u.–Gerecse u.–Honvéd u.–Kővári u.–Arad u.–Cenk u.–
Kőhegyi út–Hűvösvölgyi út–Völgy u.–Vadaskerti u.–Hűvösvölgyi út.

3. III. kerület
Területhatár: Monostori út–Nánási út–Gázgyár u.–Rakpart–Vörösvári út–Hévízi út–Bogdáni út–Huszti út–Kazal u.–
Szentendrei út.
Területhatár: Pünkösdfürdő u.–Kossuth Lajos üdülőpart–Hadrianus u.–Madzsar József u.–Táncsics Mihály u.–Ezüst-
hegyi u.–Hollós Korvin Lajos u.–Ország út–Pünkösdfürdő.

4. IV. kerület
Területhatár: Külső Szilágyi út–Homoktövis u.–Csíksomlyó u.–Korond u.–Homoktövis u.–Farkaserdő u.–Óceánárok u.

5. IX. kerület
Területhatár: Üllői út–Könyves Kálmán körút–Soroksári út–Haller u.

6. XII. kerület
Területhatár: Szilágyi Erzsébet fasor–Krisztina krt.–Alkotás u.–Királyhágó u.–Győri u.–Csörsz u.–Alkotás u.–Jagel-
ló u.–Németvölgyi út–Kékgolyó u.–Városmajor u.

7. XIII. kerület
Területhatár: Pesti alsó rakpart–Népfürdő u.–Vizafogó u.–Tatai út–Szegedi út–Dévényi u.–Vágány u.–Dózsa György 
út–Szabolcs u.–Bulcsú u.–Lehel u.–Váci út–Szent István krt.

8. XVII. kerület
Területhatár: Régi vám u.–526. u.–Pesti út–Vasút sor–Budapest határ–Péceli út–Csabai út–Üllői út–Pesti út–Ferihegyi 
repülőtérre vezető út–Sajó u.–Forgó u.–Csévéző u.–Gyömrői út–Budapest városhatár.

9. XVIII. kerület
Területhatár: Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Sajó u.–Forgó u.–Csévéző u.–Gyömrői út–Frangepán u.–Ál-
mos u.–Felsőcsatári út–Hangár u.–Csillag u.–Nefelejcs u.–Mikszáth Kálmán u.

V. 2014. II. negyedév

1. IV. kerület
Területhatár: Duna vonala–Budapest városhatár–Szilágyi u.–Görgey Artúr u.–Szent Imre u.–Türr István u.–Baross u.–
Fóti út–Váci út.
Területhatár: Dugonics u.–Madridi u.–Vasút–Elem u.–Tél u.
Területhatár: Görgey u.–Rózsa u.–Árpád út–Istvántelki u.–Elem u.–vasút vonala.

2. X. kerület
Területhatár: Üllői út–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Vaspálya u.–Maglódi út–Kozma u.–Régi vám u.–Határmalom u.–
Pesti határút–Sárga rózsa u.–Kerepesi út–Hungária krt.–Könyves Kálmán krt.–Üllői út.

3. XIV. kerület
Területhatár: Kerepesi út–Hungária krt.–vasút vonala–Szegedi út–Tatai út–Körvasút sor–Kacsóh Pongrác út–Nagy La-
jos király útja–Ungvár u.–Rákospatak u.–Csömöri út–Miskolci u.–Gvadányi út–Fogarasi út–Öv u.–Egyenes u.–Kerepe-
si út.

4. XV. kerület
Területhatár: Taksony u.–Pázmány Péter u.–Harsányi Kálmán u.–Budapest városhatár–Rákospalotai határút–Körvasút 
sor.

5. XVI. kerület
Területhatár: Sárga rózsa u.–Pesti határút–Bökényföldi út–Rákosligeti határsor–Budapest városhatár–Szabadföld út–
Veress Péter út.
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6. XVII. kerület
Területhatár: Határmalom u.–Bökényföldi út–Rákosligeti határsor–Budapest városhatár–Szent Imre herceg út–Liget 
sor.

VI. 2014. III. negyedév

1. II. kerület
Területhatár: Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor Áron u.–Pusztaszeri út–Szeréna út–Szemlőhegyi út–Bimbó u.–Árpád 
fejedelem útja–Szépvölgyi út–Hármashatárhegy–Máriahegyi dűlő–Budapest városhatár–Hűvösvölgyi út–Vadaskert–
Közép u.–Tökhegy.

2. III. kerület
Területhatár: Hármashatárhegy–Szépvölgyi út–Bécsi út–Hévízi út–Huszti út–Kazal u.–Szentendrei út–Mátyás király 
út–Kossuth Lajos üdülőpart.

3. XI. kerület
Területhatár: Kakukkhegyi erdősor–Irhás árok–Törökbálinti út–Érdi út–Németvölgyi út–Hegyalja út–Szent Gellért 
rakpart–Műegyetem rakpart–Irinyi József u.–Október 23. u.–Bartók Béla út–Hamzsabégi út–Vasút u.–Kővirág sor–
Ringló u.–Péterhegyi u.–Balatoni út–Máriaremetei út–Kamaraerdei u.–Budapesti városhatár–Kakukkhegyi erdősor.

4. XII. kerület:
Területhatár: Városmajor u.–Szilágyi Erzsébet fasor–Budakeszi út–Budapest városhatár–Kakukkhegyi erdősor–Irhás 
árok–Törökbálinti út–Rácz Aladár út–Hóvirág út–Kázmér u.–Eötvös út–Svábhegy–Diana u.–Költő u.–Istenhegyi út–
Alkotás út–Városmajor u.–Szilágyi Erzsébet fasor.

5. XXII. kerület:
Területhatár: Ady Endre u.–Anna u.–Kossuth Lajos út–Sas u.–Árpád u.–Kertész u.–Gádor u.–Mező u.–Tóth József u.–
Duna vonala–Budapest városhatár.

VII. 2014. IV. negyedév

1. IX. kerület
Területhatár: Gubacsi hídfő–Hídépítő u.–Duna vonala–Könyves Kálmán krt.–Üllői út–Ecseri út–Epres erdő–Határ út.

2. XVIII. kerület
Területhatár: Vörösmarty u.–Margó Tivadar u.–Üllői út–Lakatos u.–Egressy Gábor u.–Hofherr Albert u.–Puskás Fe-
renc u.–Darányi Ignác u.–Kolozsvári u.

3. XIX. kerület
Területhatár: Nagykőrösi út–Méta u.–Kolozsvár u.–Darányi Ignác u.–Puskás u.–Hofherr Albert u.–Üllői út–Vas Gere-
ben u.–Ady Endre út–Határ út.

4. XX. kerület
Területhatár: Határ út–Nagykőrösi út–Szentlőrinci út–Köves út–Alsó határút–Vágóhíd u.–Bólyai János u.–Helsinki út–
Nagysándor József u.–Jókai Mór u.

5. XXI. kerület
Területhatár: Szabadkikötő út–Duna vonala–Budapest városhatár–Akácfa u.–Plútó u.–Orion u.–Kisnyírfa u.–II. Rákó-
czi Ferenc út–Ady Endre u.–Duna u.–Árpád u.–Táncsics Mihály u.–Katona József u.–Kolozsvári u.–Széchenyi István u.–
Szatmári u.–Katona József u.–Duna vonala.
Területhatár: Budapest városhatár–Hollandi út–Szent István u.–Erdőalja út–Völgy u.–Szentmiklósi út–Tihanyi u.–
Királyerdő.

6. XXIII. kerület
Területhatár: Helsinki út–Meddőhányó u.–Duna vonala–Budapest városhatár–M5 szakasz–Szentlőrinci út–Köves u.–
Alsó határút–Vágóhíd u.– Bólyai u.–Meddőhányó u.–Duna vonala– Könyves u.
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2. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területek

1. I. kerület: 
Mészáros u.–Krisztina krt.–Döbrentei tér–Szent Gellért rkp. által határolt terület.

2.  II. kerület:
Szilágyi Erzsébet fasor–Budakeszi út–Kuruclesi út–Gyémántos lépcső–Széher út–Lipótmezei út–Hűvösvölgyi út–Kele-
men László u.–Pasaréti tér–Csévi u.–Kapy u.–Törökvész út–Gábor Áron u.–Pasaréti út által határolt terület.

Páfrány út–Pasaréti út–Kelemen László u.–Hűvösvölgyi út–Hidegkúti út–városhatár–Kulcs u.–Gerecse u.–Honvéd u.–
Kővári út–Arad u.–Cenk u.–Kőhegyi út–Rezeda u.–Hidegkúti út által határolt terület.

Feketefej u.–Nagykovácsi út–Hűvösvölgyi út–Máriaremetei út–Hímes u.–József Attila útja–Honfoglalás u.–Koppány ve-
zér u. által határolt terület.

Pusztaszeri út–Törökvész út–Kapy u.–Csévi u.–Pasaréti út–Páfrány út–Kondor út–Görgényi út–Látóhegyi út–Glück Fri-
gyes út–Szépvölgyi út által határolt terület.

Margit krt.–Szilágyi Erzsébet fasor–Pasaréti út–Gábor Áron u.–Törökvész út–Alsó Törökvész út–Bimbó út által határolt 
terület.

Pusztaszeri út–Törökvész út–Alsó Törökvész út–Bimbó út–Margit krt.–Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út által hatá-
rolt terület.

Hidegkúti út–Máriaremetei út–Hímes u.–József Attila útja–Honfoglalás u.–Koppány vezér u. által határolt terület.

3. III. kerület:
Monostori út–Szentendrei út–Rákóczi u.–Mátyás király út–Kossuth Lajos üdülőpart–Római part–Pók u.–Nánási út–
Vitorla u.–Arató Emil tér–Kadosa u.–Palicsi u.–Monostori út által határolt terület.

Mátyás király út–Ürömi út–Rókahegyi út–Hegyláb u.–Dózsa György u.–Hollós Korvin Lajos u.–Szentendrei út–
Pünkösdfürdő u.–Királyok útja és a városhatár által határolt terület.

Bécsi út–Kocsis Sándor út–Erdőalja út–Királylaki lépcső–Királylaki út–Erdőalja lépcső–Erdőalja út–Viharhegyi út–
Farkastorki út–Farkastorki lejtő–Laborc u. által határolt terület.

Aranyhegyi út–Pusztakúti út–Ürömi út–Mátyás király út–Szentendrei út és a vasút által határolt terület.

Ürömi út–Rókahegyi út–Hegyláb u.–Dózsa György u.–Ezüsthegy u.–Táncsics Mihály u.–Ország út és a városhatár által 
határolt terület.

Pacsirtamező u.–Kiscelli u.–Szőlő u.–Vörösvári út–Flórián tér–Szentendrei út–Bogdáni út–Hévizi út–Vörösvári út–Bé-
csi út–Perényi út–Remetehegyi út–Máramaros köz–Remetehegyi árok–Hármashatárhegyi út–Szépvölgyi út–Bécsi út–
Nagyszombat u. által határolt terület.

Remetehegyi árok–Máramaros köz–Remetehegyi út–Perényi út–Bécsi út–Vörösvári út–Hévizi út–Bogdáni út–Szentend-
rei út–Keled út–Pomázi út–Bécsi út–Laborc u.–Farkastorki lejtő–Farkastorki út–Viharhegyi út–Erdőalja út–Erdőalja lép-
cső által határolt terület.

4. IV. kerület:
Csíksomlyó u.–Homoktövis u.–Megyeri út–Koszterna Gy. u.–Somlyói Nagysándor József u.–Ezred u.–Váci út–
Székesdűlő sor–Pihenő köz–Megyer temető által határolt terület.

Madridi u.–Pozsonyi u.–Tél u.–Berlini u.–Brüsszeli u.–Bécsi u. által határolt terület.

Váci út–Julianus barát u.–Megyeri út–Reviczky u.–Baross u.–Károlyi I. u. által határolt terület.

Baross u.–Fóti út–Nádor u.–Templom u.–Károlyi I. u. által határolt terület.

Baross u.–Erdősor út–Sporttelep u.–Szőnyi I. u.– Erdősor út–Pálya u.–Tábor u.–Fóti út által határolt terület.
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Váci út–Szilas patak–Megyeri út–Julianus barát u. által határolt terület.

Nádor u.–Fóti út–Blaha L. u.–Lahner Gy. u.–Szilágyi u.–Görgey A. u. által határolt terület.

Istvántelki u.–Klára u.–Elem u. által határolt terület.

5. VIII. kerület:
Üllői út–Orczy út–Vajda Péter u.–Könyves Kálmán körút által határolt terület.

Kerepesi út–Hungária körút–Asztalos Sándor u. által határolt terület.

6. X. kerület:
Kőbánya Kertváros: Jászberényi út–Vadszőlő u.–Magyarfalu u.–Zöld pálya u. által határolt terület.

Gyömrői út–Vaspálya u.–Román u.–Kápolna u.–Ihász u.–Harmat u.–Kada u.–Petrőczy u.–Noszlopy u. által határolt te-
rület.

Hangár u.–Felsőcsatári út–Kozma u.–Sírkert u.–Maglódi út–Jászberényi út–Kőrösi Csoma Sándor út–Mádi u.–Újhegyi 
út–Gyömrői út által határolt terület.

Dömsödi u.–Nagyicce u.–Pilisi u.–Nemes u.–Keresztúri út által határolt terület.

7. XI. kerület:
Szent Gellért rkp.–Bartók Béla út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Hegyalja út által határolt terület.

Budaörsi út–Sasadi út–Érdi út–Németvölgyi út–Hegyalja út által határolt terület.

Andor u.–Budafoki út–Hunyadi János út–Mezőkövesd u.–Forgalmi u.–Sáfrány u.–Vasvirág sor–Szerelmey Miklós u.–
Hajtány sor–Egér út által határolt terület.

Gépész u.–Kővirág sor–Méhész u.–Ringló út–Péterhegyi út és a vasút által határolt terület.

Dombóvári út–Sárbogárdi út–Bartók Béla út–Vasút u.–Etele tér–Borszéki u.–Andor u.–Szerémi út által határolt terület.

Sasadi út–Budaörsi út–Felső határút–Ördögorom lejtő–Varjúháj u.–Kakukkhegyi út–Irhás árok–Törökbálinti út által ha-
tárolt terület.

8. XII. kerület:
Szilágyi Erzsébet fasor–Budakeszi út–Zugligeti út–Béla király út és a fogaskerekű által határolt terület.

Szilágyi Erzsébet fasor–Krisztina krt.–Alkotás u.–Nagyenyed u.–Istenhegyi út–Diana u.–Kakukk út–Tündér u.–Költő u. 
és a fogaskerekű által határolt terület.

Istenhegyi út–Diana u.–Kakukk út–Tündér u.–Költő u.–Diana u.–Mártonhegyi út–Denevér út–Ágnes út–Hó u.–Hóvirág 
út–Érdi út–Németvölgyi út által határolt terület.

Alkotás u.–Hegyalja út–Németvölgyi út–Nagyenyed u. által határolt terület.

Béla király út–Csillagvölgyi út–Eötvös út–Hegyhát u.–János Zsigmond u.–Rácz Aladár u.–Ágnes u.–Széchenyi emlékút–
Karthauzi u.–Diana u.–Költő u. által határolt terület.

Irhás árok–Törökbálinti út–Hóvirág út–Hó u.–Ágnes u.–Denevér út.

Mártonhegyi út–Karthauzi u.–Széchenyi emlékút–Ágnes u.–Rácz Aladár u.–János Zsigmond u.–Kázmér út–Borbála 
lépcső–Edvi Illés u.–Nőszirom u.–Adorján út által határolt terület.

9. XIII. kerület:
Göncöl u.–Gyöngyösi u.–Béke u.–Fiastyúk u. által határolt terület.

Göncöl u.–Kámfor u.–Tatai u.–Rokolya u.–Béke u.–Gyöngyösi u. által határolt terület.

10. XIV. kerület:
Egressy út–Szuglói Körvasút sor–Öv u.–Fogarasi út–Vezér u. által határolt terület.
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Szuglói Körvasút sor–Csömöri út–Nagy Lajos király útja–Ilosvai Selymes u. által határolt terület.

Szuglói Körvasút sor–Egressy út–Nagy Lajos király útja–Csömöri út által határolt terület.

Vezér u.–Fogarasi út–Nagy Lajos király útja–Egressy út által határolt terület.

Csertő u.–Füredi u.–Nagy Lajos király útja–Fogarasi út által határolt terület.

Szuglói Körvasút sor–Csömöri út–Nagy Lajos király útja–Ungvár u. által határolt terület.

Nagy L. király útja–Thököly út–Mexikói út–Horvát Boldizsár u. által határolt terület.

Nagy L. király útja–Kerepesi út–Fogarasi út által határolt terület.

Nagy L. király útja–Fogarasi út–Róna u.–Thököly út által határolt terület.

Szőnyi u.–Udvard u.–Ógyalla u.–Tengerszem u.–Szuglói Körvasút sor–Komáromi út–Rákos tér által határolt terület.

Róna u.–Fogarasi út–Mexikói út–Thököly út által határolt terület.

Hungária krt.–Thököly út–Dózsa Gy. út–Ajtósi D. sor–Hermina u.–Borostyán u. által határolt terület.

Gvadányi u.–Füredi u.–vasút által határolt terület.

11. XV. kerület:
Aporháza u.–M 3-as–Szentmihályi út–Régi Fóti út által határolt terület.

Szentkorona útja–Apolló u.–Drégelyvár u.–Rákospalotai Körvasút sor–Kolozsvár u. által határolt terület.

Bácska u.–Szőcs Á. u.–Régi Fóti út–Külső Fóti út–Szántóföld út–Károlyi S. út (Mélyfúró u.-ig)–Ajándék u.–Csomád u.–
Székely E. u.–Vasút vonala által határolt terület.

Bácska u.–Szőcs Á. u.–Szentmihályi út–M 3-as–Szécsényi u.–Dembinszky u.–Pázmány P. u. által határolt terület.

Szentmihályi út–Bánkút u.–Szentkorona útja–Kolozsvár u.–Rákospalotai Körvasút sor–Taksony u.–Dembinszky u.–
Szécsényi út–M 3-as–Gábor Á. u által határolt terület.

Bánkút u.–Gazdálkodó út–Nyírpalota u.–Apolló u.–Szent Korona útja által határolt terület.

12. XVI. kerület:
Nógrádverőce u.–Zsemlékes út–Íjász u.–Zselic u.–Léva u.–Újszász u. által határolt terület.

Csömöri út–Cserhida u.–Rendelő u.–Katymár u.–Asztag u.–Árpádföldi út–Csöbör u.–Vecseház u.–Fürge u.–Budapes-
ti út–Szlovák út által határolt terület.

Veres Péter út–Pilóta u.–Újszász u.–Ballada u.–Emlékkő u.–Prohászka O. u.–Pesti határút–Sárgarózsa u. által határolt te-
rület.

Ostoros út–Vidámvásár u.–Somkút u.–Nógrádverőce u.–Szabadföld út–Ostorhegy u. által határolt terület.

Csömöri út–Rózsa u.–Piros rózsa u.–Veres P. út által határolt terület.

Csömöri út–Szlovák u.–Budapesti út–Nagy L. kir u. által határolt terület.

Csömöri út–Sándor u.–Budapesti út–Rózsa u. által határolt terület.

Budapesti út–Főhadnagy u.–Datolya u.–Margit u.–Sashalmi tér–Thököly út által határolt terület.

Rákospalotai határút–Rozsos u.–Gusztáv u.–Mókus u.–Csömöri út–János u. által határolt terület.

Csömöri út–Mátyás kir. útja–Budapesti út–Sándor u. által határolt terület.

Budapesti út–Magtár u.–Szabadföldi út–Simongát út–Vidámvásár u.–Ostoros út által határolt terület.

Sarjú út–Veres Péter út–Pirosrózsa u.–Budapesti út–Thököly út–Margit u. által határolt terület.
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Budapesti út–Arany J. u.–Margit u.–Datolya u.–Főhadnagy u. által határolt terület.

Rákospalotai határút–János u.–Csömöri út–Rákóczi út által határolt terület.

Rákospalotai határút–Rákóczi út–Csömöri út–Körvasút sor–Vazul u. által határolt terület.

13.  XVII. kerület:
Zrínyi u.–Péceli út–Korsó u.–Ecsedháza u.–Mezőőr út–Izbég u.–Nemesbük u.–Nagyszentmiklósi út–Szárazhegy u.–
Ököl u.–Pesti út által határolt terület.

Pesti út–Zsigmond u.–Görömböly u.–Pásztorfalva u.–Kísérő u.–Rózsaszál u.–Irsa u.–Pipishegy u.–Zrínyi u. által hatá-
rolt terület.

Ferihegyi út–Vasút sor–Váltóőr u.–Szabadság sugárút–Csabai út–Tápióbicske u.–Pesti út–Zrínyi u.–Pipishegy u.–
Vasad u.–Strázsahegyi dűlő–Összekötő út–Agyaghegyi dűlő–Felsőbánya u.–Sülysápi u. által határolt terület.

Rákoscsaba u.–Zrínyi u.–Pesti út–Tápióbicske u.–Péceli út–Szabadság sugárút–Vasútőr u. által határolt terület.

Naplás út–Kopolya u.–Tarcsai út–Czeglédi Mihály u.–Lajosház u.–Battonya u.–Színes u.–Péceli út–Rákoscsaba u. által 
határolt terület.

Szent Imre herceg út–Naplás út–Inda u.–Ároktő út által határolt terület.

Lőrinci út–Nagylegelői u.–Lilaakác u.–Magvető u.–Létai András u.–Magyar szárnyak dűlő–Újmajori u.–513. u.–Pesti 
út–Borsó u.–Újlak u.–Széchenyi u.–Táncsics Mihály u. által határolt terület.

Cinkotai út–Forrásmajori u.–Szőlőfürt u.–Ároktő u.–Liget sor által határolt terület.

Lőrinci út–Melczer u.–Ferihegyi út–Bocskaikert u.–Bocskai István u.–Baross u.–Bélatelepi út által határolt terület.

Vasúti sínek–Erdődűlő u.–Erdő u.–Rózsahegy u.–Kerülő u.–Ferihegyi út–Melczer u.–Lőrinci út–Szabadság u.–Táncsics 
Mihály u.–Széchenyi u.–Ferihegyi út által határolt terület.

Pesti út–513. u.–545. u.–526. u.–Vasúti sínek által határolt terület.

14. XVIII. kerület:
Nemes u.–Határ út–Szálfa u.–Oszkó u.–Kettős-Körös u.–Hunyadi János u.–Szélső u.–Somberek sor–Búzakéve u.–
Ültetvény u.–Dózsa György u.–Ózon u.–Tigriskő u.–Belsőmajor dűlő–Budapest határ által határolt terület.

Üllői út–Nagyenyed u.–Flór Ferenc u.–Körös u.–Péterhalmi u.–Gilice tér–Petőfi  u.–Ráday u.–Szakály u.–Vág u. által ha-
tárolt terület.

Belsőmajor dűlő–Dózsa György u.–Nemes u.–Határ u.–Kapocs u.–Kisfaludy u.–Budapest határ által határolt terület.

Üllői út–Petőfi  u.–Gilice tér–Közdűlő u.–Benedekfalva u.–Margó Tivadar u.–Bartók Lajos u.–Reviczky Gyula u.–Vörös-
marty u.–Barcsay u.–Kolozsvári u.–Darányi Ignác u.–Puskás Ferenc u.–Hengersor u.–Liszt Ferenc u. által határolt terület.

Üllői út–Esze Tamás u.–Ganz Ábrahám u.–Alacskai út–Királyhágó u.–Flór Ferenc u.–Nagyenyed u. által határolt terület.

Gyömrői út–Igló u.–Forgó u.–Csap u.–Sajó u.–Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt terület.

Üllői út–Mikszáth Kálmán u.–Jegenyefa sor–Liget u.–Fedezék u.–Tóth Árpád u.–Székely György u.–Holló Lajos u.–
Akadály u.–Tóth Árpád u.–Nefelejcs u.–Gerely u.–Gárdonyi Géza u.–Ráday Gedeon u. által határolt terület. 

Üllői út–Fáy u.–Fonal u.–Béla u.–Nefelejcs u.–Tinódi u.–Egressy u.–Lakatos út által határolt terület.

Üllői út–Mednyánszky u.–Szinyei Merse u.–Lugos u.–Nagyszalonta u.–Gömbakác u. által határolt terület.

Gyömrői út–Csévéző u.–Frangepán u.–Álmos u.–Felsőcsatári út–Hangár u.–Gyula u. által határolt terület.

Üllői út–Vág u.–Iparvasút–Pataki István u.–Nagyszalonta u.–Gömbakác u. által határolt terület.



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 857

15. XIX. kerület:
Ady Endre út–Petőfi  u.–Üllői út–Vécsey u.–Bem u.–Irányi Dániel u.–Móricz Zsigmond u.–Simonyi Zsigmond u.–Vak 
Bottyán u.–Alsóerdő sor–Küllő u.–Malomkő u.–Kártoló u.–Hofherr Albert u. által határolt terület.

Ady Endre út–Bercsényi u.–Pannónia út–Nagykőrösi út–Határ út által határolt terület.

Ady Endre út–Vas Gereben u.–Nagykőrösi út–Bercsényi u. által határolt terület.

Ady Endre út–Hofherr Albert u.–Iparos u.–Pozsony u.–Kassa u.–Kolozsvár u.–Méta u.–Zombor u.–Temesvár u.–Katona 
József u.–Hofherr Albert u.–Nagykőrösi út–Vas Gereben u. által határolt terület.

16. XX. kerület:
Határ út–Nagykőrösi út–Nagysándor József u.–Török Flóris u. által határolt terület.

Nagysándor József u.–Nagykőrösi út–Fiume u.–Mártírok útja–Orsova u.–Vargyas u.–Karánsebes u.–Lázár u. által hatá-
rolt terület.

Nagysándor József u.–Lázár u.– Vasút sor–Alsó határút–Török Flóris u. által határolt terület.

Nagysándor József u.–Török Flóris u.–Alsó határút–Szabad köz–Erdő sétány–Lenke u.–Helsinki út által határolt terület.

17. XXI. kerület:
Árpád u.–Popieluszko u.–Vágóhíd u.–Kassai köz–Kassai u.–Katona József u.–Szatmári u.–Határ u.–Kolozsvári u.–Szent 
István út–Táncsics Mihály u. által határolt terület.

Duna u.–Ady Endre út–Budafoki út–Előd u.–Frangepán u.–Temetődűlő út–Corvin út–Védgát u. által határolt terület.

Hollandi út–Dunadűlő u.–Halásztelek u.–Késmárki u.–Széchenyi István u.–Szatmári u.–Határ u.–Kolozsvári u.–Szent 
István út–Tölgyes u.–Juharos u.–Evezős u. által határolt terület.

II. Rákóczi Ferenc út–Karácsony Sándor u.–Vasút sor–Duna lejáró–Dézsa u.–Varrógépgyár u.–Salak u.–Rév u.–Toldy 
Ferenc u.–Tinódi u.–Klapka u. által határolt terület.

Tihanyi u.–Vércse u.–Sármány u.–Szent István út–Hollandi út–Királyerdő út által határolt terület.

Szent István út–Hollandi út–Evezős u.–Juharos u.–Tölgyes u. által határolt terület.

Erdőalja út–Kölcsey u.–Erdősor u.–Technikus u.–Vénusz u.–Szabadság u.–Erdősor u.–Tihanyi u.–Vércse u.–Sármány u.–
Szent István út által határolt terület.

18. XXII. kerület:
Kamaraerdei út–Rókales u.–Szabadkai u.–Csipke u.–Klauzál Gábor u.–Bíbic u.–Halk u.–Park u.–Nagytétényi út–Háros u. 
által határolt terület.

Háros u.–Komáromi u.–Munkácsy u.–Mész u.–Szigetvári u.–Zúzmó u.–Gádor u.–Promontor u.–Gárdonyi u.–Mező u.–
Ferenc u.–Tóth József u. által határolt terület.

Tóth József u.–Pannónia u.–Ferenc u.–Mező u.–Gárdonyi u.–Promontor u.–Gádor u.–Zúzmó u.–Szigetvári u.–Mész u.–
Munkácsy u.–Komáromi u.–Háros u.–Balatoni út–Kőérberki út–Péter-Pál u.–Savoyai Jenő tér–Leányka u. által határolt 
terület.

Ringló út–Méhész u.–Kővirág sor–Leányka u.–Savoyai tér–Péter-Pál u.–Kőérberki út–Pedellus u.–Vöröskúti határsor–
Horogszegi határsor által határolt terület.

Szabadkai u.–Csipke u.–Klauzál Gábor u.–Bíbic u.–Halk u.–Park u.–Rákóczi út–Rózsakert u.–Nagytétényi út–Tarka-
géb u.–Halpénz u.–Sallai Imre u.–Dunapart u.–Ánizs u.–Bucó u.–Vegyszer u.–Bartók Béla út–Balatoni út által határolt 
terület.

Balatoni út–Diótörő út–Viharvédő u.–Gyepű u.–Balatoni út–Bartók Béla út–Vegyszer u.–6. sz. főút és a városhatár által 
határolt terület.
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19. XXIII. kerület:
Török u.–Grassalkovich út–Dobó u.–Sziget Csárda u.–Kovász u.–Új élet u.–Felső Duna sor–Vadevezős u.–Vadvíz u.–
Horgászpart u.–Fűzfa köz–Millennium u.–vasút–Tengelice u.–Grassalkovich út–Csendes u.–Szitás u.–Káposztásföld u.–
Sínpár u.–Vecsés út–Dunapataj u.–Pásztortáska u.–Klébl Márton u.–Wagner u.–Tompaház u.–Erzsébet  u.–Ugarszél u.–
Kő u.–Könyves u. által határolt terület.

Köves út–Szentlőrinci út–Szent László u.–Mezőlak u.–Nyír u.–Vasfű u.–Temető sor–Soroksári alsó határút–Külső Vö-
rösmarty u.–Alsó határút által határolt terület.

3. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:

 1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)
 2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-mail címe; telefonszáma)
 3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 

típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)
 4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 

típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafi ók)
 5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület tí-

pusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafi ók)
 6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)
 7. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/db 

240 literes szelektív)
 8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)
 9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 

nap/mindig a hónap első napja)
10. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés másolata)

4. melléklet a 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó Közszolgáltató részére történő bejelentése 
tartalmazza:

 1. FKF azonosító (meglévő Ügyfél esetén)
 2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)
 3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma)
 4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 

típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)
 5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület 

típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafi ók)
 6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület tí-

pusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafi ók)
 7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)
 8. A megrendelt tartály(ok) adatai (db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1110 literes/db 120 literes szelektív/db 

240 literes szelektív. Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűj-
tő tartályt nem biztosít.)

 9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)
10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 

nap/mindig a hónap első napja)
11. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/

aláírási címpéldány másolata)

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
27/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól

Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
62. § (3) bekezdésében és 63. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) 
bekezdés c) pontjában és 63. § (3) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében, a 3. § (2), (3) bekezdés és 15-
17. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-
ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A Keret célja és felhasználásának szabályai

1. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabi-
litációs Keret (továbbiakban: Keret) működtetésével a 
budapesti városmegújítási feladatok keretében támoga-
tást nyújt épületek és közterületek felújításához, üres 
ingatlanok átmeneti közösségi hasznosításához annak 
ér dekében, hogy a városrehabilitáció fi zikai beavatkozá-
sain túlmenően elindítsa és erősítse a területen zajló po-
zitív társadalmi és gazdasági folyamatokat.

(2) A Keret felhasználása érdekében a Fővárosi Köz-
gyűlés eseti pályázatokat hirdet meg.

2. §

A pályázatok az alábbi programok megvalósulására 
irányulhatnak:

a) „A” program: Közterületek komplex megújítása
b) „B” program: Közösségi célú városrehabilitációs 

programok
c) „C” program: Önkormányzati tulajdonú lakóépüle-

tek felújítása 
d) „D” program: Társasházas és szövetkezeti lakóépü-

letek felújítási programjai.

3. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiak-
ban: Támogató) elkülönített számláján lévő Kereten 
2013. január 1-jén rendelkezésre álló összeg hatályban 
lévő szerződéssel le nem kötött részének felhasználására 

jelen rendelet „A”, „B” és „C” programjában meghatáro-
zottak megvalósítására írható ki pályázat.

(2) 2013. január 1-jét követően a Keret bevételei az 
alábbi forrásokból származhatnak:

a) a Kerületi Önkormányzatok által a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésük-
re vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 63. § (1) 
bekezdése szerint teljesített befi zetések,

b) a Keret kamatmentes kölcsön formájában biztosí-
tott korábbi támogatásainak visszafi zetése,

c) a Támogató mindenkori költségvetésében a Keret 
céljaira előirányzott forrás,

d) a Támogató tulajdonában lévő lakóépületek elide-
genítéséből származó elkülönített számlán lévő 
pénzeszközök.

(3) A Keret elkülönített számlájára 2013. január 1-jét 
követően érkező pénzeszközök felhasználására pályáza-
tot kell kiírni a 4. §-ban meghatározottak szerint.

4. §

A jelen rendelet alapján kiírásra kerülő pályázatok 
alapján támogatásban részesülő fél (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) az a Kerületi Önkormányzat lehet, 
amely az Ltv. 63. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Ltv. 
63/A. §-a szerinti befi zetési kötelezettségét teljesítette.

5. §

(1) Az „A” és „B” programok keretében a Támogató 
és Kedvezményezett Együttműködési Megállapodást köt 
a pályázati programelemek megvalósítására. Az Együtt-
működési Megállapodás előfeltétele a Támogató és Ked-
vezményezett közötti Támogatási Szerződés megköté-
sének.

(2) A támogatások folyósítására a Kedvezményezett 
részére az „A”, „B”, „C”, „D” programok esetében a Tá-
mogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint kerül 
sor, mely szerződés tartalmazza a támogatás felhaszná-
lásának időbeni és pénzügyi ütemezését, a támogatás át-
adásának feltételeit.
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II. Fejezet

A Keret által támogatható programok

1. „A” program: Városrehabilitáció keretében 
megvalósuló közterületek komplex megújítása

6. §

(1) A komplex közterületi programok célja, hogy je-
lentős városszerkezeti szerepű közterületeken olyan vá-
rosmegújító folyamatokat indítsanak be, amelyben több 
koncentrált fejlesztési elem összehangoltan egymást erő-
síti.

(2) A támogatási programra a Kerületi Önkormányza-
tok nyújthatnak be pályázatot.

7. §

A program keretében a támogatás igénybe vehető  az 
alábbi munkákra:

a) közterületek infrastruktúrájának és tájépítészeti ele-
meinek megújítása, 

b) közösségi cél elérése érdekében közterülethez kap-
csolódó épületek, épületrészek és helyiségek rész-
leges bontása, teljes vagy részleges felújítása, épí-
tése és 

c) nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő 
elemek,

d) az a)–c) pontban meghatározott munka előkészíté-
se és lebonyolítása. 

8. §

A Keretből az egyes projektelemekre vissza nem té-
rítendő támogatás nyújtható az alábbiakban meghatáro-
zott mértékben:

a) közterületek infrastruktúrájának és tájépítésze-
ti elemeinek megújításához a költségek legfeljebb 
80%-áig,

b) közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és 
helyiségek közösségi célú fejlesztéséhez (felújítás, 
részleges megújítás, bontás, építés) a munkák költ-
ségének legfeljebb 80%-áig,

c) a nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő 
elemek költségeinek legfeljebb 80%-áig,

d) a projekt előkészítéséhez és lebonyolításához a 
munkák költségének legfeljebb 80%-áig,

e) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanokon az elvégzett munkák költségének teljes 
összegére is kiterjedhet.

2. „B program”: Közösségi célú városrehabilitációs 
programok

9. §

(1) A közösségi célú városrehabilitációs programok 
feladata olyan kisléptékű, innovatív projektek megvaló-
sítása, amelyek a helyi közösségek együttműködésének 
erősítését szolgálják városmegújítási eszközökkel. 

(2) A támogatási programra a Kerületi Önkormányza-
tok nyújthatnak be pályázatot.

10. §

A program keretében a támogatás igénybe vehető az 
alábbi munkákra:

a) közterületek infrastruktúrájának és tájépítészeti ele-
meinek megújítása,

b) közösségi cél elérése érdekében közterülethez kap-
csolódó épületek, épületrészek és helyiségek rész-
leges bontása, teljes vagy részleges felújítása, épí-
tése, vagy

c) üres, alulhasznosított ingatlanok átmeneti, helyi 
közösségi hasznosítása, 

d) nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő 
elemek, 

e) az a)–d) pontban meghatározott munka előkészíté-
sére és lebonyolítására.

11. §

A Keretből az egyes programelemekre vissza nem té-
rítendő támogatás nyújtható az alábbiakban meghatáro-
zott mértékben:

a) közterületek infrastruktúrájának és tájépítésze-
ti elemeinek megújításához a költségek legfeljebb 
80%-áig,

b) közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és 
helyiségek közösségi célú fejlesztéséhez (felújítás, 
részleges megújítás, bontás, építés) a munkák költ-
ségének legfeljebb 80%-áig,

c) üres vagy alulhasznosított ingatlanok átmeneti, he-
lyi közösségi hasznosításához a munkák költségé-
nek legfeljebb 80%-áig,

d) a nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő 
elemek költségeinek legfeljebb 80%-áig,

e) a projekt előkészítéséhez és lebonyolításához a 
munkák költségének legfeljebb 80%-áig,

f) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanokon az elvégzett munkák költségének teljes 
összegére is kiterjedhet. 
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3. „C” program: Önkormányzati tulajdonú 
lakóépületek felújítási programjai

12. §

(1) A támogatási programra a Kerületi Önkormányza-
tok nyújthatnak be pályázatot.

(2) A támogatás a Kerületi Önkormányzatok 100%-os 
tulajdonában lévő olyan épületeken végzendő munkák-
hoz vehető igénybe, amelyek 25 évnél régebben épültek, 
és teljes felújításukra azóta nem került sor.

13. §

A program keretében a támogatás igénybe vehető az 
alábbi munkákra: 

a) lakóépületek vagy lakóépület-részek részleges bon-
tása, teljes vagy részleges felújítása, és azzal együtt 
végzett korszerűsítés, összevonásos korszerűsítés, 

b) lakóépülethez közvetlenül kapcsolódó közműbekö-
tések létesítése, illetve felújítása, vagy

c) energiatakarékosságot szolgáló fejlesztések,
d) az a)–c) pontokban meghatározott munkák előké-

szítése és lebonyolítása.

14. §

A program keretében elnyerhető vissza nem téríten-
dő támogatás összege legfeljebb az összköltség 60%-a 
lehet.

4. „D” program: Társasházas és lakásszövetkezeti 
tulajdonban lévő lakóépületek felújítási programjai

15. §

A támogatási programra azon társasházakról szóló tör-
vényben meghatározott társasházak és a lakásszövetkeze-
tekről szóló törvényben meghatározott lakásszövetkeze-
ti tulajdonban lévő lakóépületek tulajdonosi közösségei 
nyújthatnak be pályázatot, amelyek esetében

a) a lakóépületek fekvése szerinti illetékes kerületi 
önkormányzat is biztosít támogatást a pályázat sze-
rinti felújításhoz,

b) 25 évnél régebben épültek,
c) teljes felújításukra azóta nem került sor és 
d) legalább 10 lakásból állnak.

16. §

A program keretében a vissza nem térítendő támoga-
tás igénybe vehető az alábbi munkákra:

a) a közös tulajdonban lévő épületrészek (homlokzat, 
tető, lépcsőház, közlekedők, udvar és tartószerke-
zeti elemek) felújítása,

b) a közös tulajdonban lévő épületgépészeti és épü-
letvillamossági rendszerek (hálózatok fővezetékei, 
kémények, felvonók) felújítása, vagy 

c) energiatakarékosságot szolgáló fejlesztések,
d) az a)–c) pontokban meghatározott munkák előké-

szítése és lebonyolítása.

17. §

A program keretében elnyerhető támogatás összege 
legfeljebb az összköltség 15%-a lehet, de nem haladhat-
ja meg a kerületi önkormányzatok által az adott feladatra 
biztosított támogatás összegét.

III. Fejezet

A pályázat kiírása, benyújtása és elbírálása, 
elszámolási rendje

5. A pályázatok kiírása

18. §

A támogatási programokra vonatkozó pályázati kiírás 
meghatározza 

a) a pályázatba bevont támogatási programok leírá-
sát;

b) a programok keretében támogatható munkák rész-
letes leírását és azok arányainak meghatározását; 

c) az egyes programokra fordítható pénzeszközök 
nagyságát;

d) a pályázatok tartalmi és formai követelményeit, be-
nyújtásának rendjét;

e) a pályázat lebonyolításának időbeli ütemezését;
f) a pályázatok elbírálásának rendjét;
g) a támogatás felhasználásának szabályait és
h) az egyes programelemekre vonatkozó maximális 

támogatási intenzitásokat.

19. §

A pályázatoknak tartalmaznia kell legalább
a) a komplex programok átfogó bemutatását, tartal-

mát, tervezett ütemezését;
b) az önálló programelemek bemutatását;
c) az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak bemu-

tatását;
d) az ingatlanok tulajdonosainak vagy a tulajdonnal 

rendelkezni jogosultjainak és az érintett szerveze-
teknek a nyilatkozatát a program megvalósításában 
való együttműködésről;

e) a programelemek költségbecslését, tervezett fi nan-
szírozási konstrukcióját;

f) a lebonyolítás ismertetését;
g) a pályázó nyilatkozatát a pályázat feltételeinek el-

fogadásáról, a szükséges önrész vállalásáról; 
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h) Kerületi Önkormányzat pályázata esetén annak iga-
zolását, hogy a Kerületi Önkormányzat megfelel a 
4. §-ban meghatározott követelménynek;

i) társasház és lakásszövetkezeti tulajdonban lévő la-
kóépületek pályázata esetén annak igazolását, hogy 
a lakóépület fekvése szerinti illetékes kerületi ön-
kormányzat is biztosít támogatást a pályázat szerin-
ti felújításhoz.

6. A pályázatok benyújtása és elbírálása

20. §

A benyújtott pályázatok formai értékelése alapján a 
Fővárosi Közgyűlés egyszeri hiánypótlásra adhat lehe-
tőséget. 

21. §

(1) Az „A” és „B” jelű programok érvényes pályáza-
tai között az elbírálás alkalmával előnyt élveznek azok, 
amelyekben a Kerületi Önkormányzat által a program 
megvalósításába bevont együttműködő partnerek:

a) önkormányzat közfeladatot ellátó társasága
b) önkormányzati költségvetési intézmények
c) non-profi t szervezetek
d) egyházak
e) társasházak, lakásszövetkezetek
f) egyéb civil közösségek.

(2) Az elbírálás részletes szempontrendszerét a pályá-
zati kiírás tartalmazza.

22. §

A pályázatok elbírálása során a Fővárosi Közgyűlés 
dönt a támogatás mértékéről. 

7. Elszámolási rend

23. §

(1) A Támogató a Kedvezményezettekkel Támogatá-
si Szerződést köt.

(2) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele
a) a tervezett munkák részletes ismertetésének és rész-

letes költségvetésének benyújtása;
b) az érintett feladatokra vonatkozó szükség szerinti 

jogerős építési engedélyek megszerzése;
c) a munkákkal érintett tulajdonosok és a tulajdonnal 

rendelkezni jogosultak együttműködési megállapo-
dása és kötelezettségvállalása;

d) a kedvezményezett az államháztartásról szóló tör-
vényben meghatározott költségvetési támogatásra 
vonatkozó szabályoknak megfelel;

e) egyéb feltétel, amelyet a Támogató a pályázati ki-
írásokban meghatároz.

24. §

(1) A támogatások pénzeszközeinek átadására csak a 
Támogatási Szerződésben rögzített munkák elvégzéséről 
az adott feladatra szóló, tételesen kiállított és ellenjegy-
zett számlák alapján kerülhet sor. 

(2) A Kedvezményezettnek az elnyert támogatás fel-
használásáról a Támogatási Szerződésben megjelölt befe-
jezési határidőt követően 180 napon belül el kell számol-
nia. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást a 
Kedvezményezett elveszíti. A pályázaton elnyert, de fel 
nem használt pénzeszközök a Kereten maradnak.

(3) A támogatásban részesült beruházás számviteli 
előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról, aktiválásáról, 
az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről a Ked-
vezményezett köteles gondoskodni.

(4) A Fővárosi Közgyűlés az igénybe vett támogatás 
felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködé-
sével ellenőrzi. 

(5) Ha a Kedvezményezett a támogatást nem a Támo-
gatási Szerződésben meghatározottak szerint használja 
fel, köteles a nem szerződésszerűen felhasznált összeget 
30 napon belül egy összegben a jegybanki alapkamattal 
együtt visszatéríteni a Támogató részére.

IV. Fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések

25. §

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatály-
ba.

26. §

E rendeletet a hatálybalépését követően indult ügyek-
ben kell alkalmazni.

27. §

Hatályát veszti a Fővárosi Városrehabilitációs Keret-
ből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás 
rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet. 

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

Általános indokolás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. 
évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) 2013. január 1-jétől 
módosult, ennek következtében a Városrehabilitációs 
Keret felhasználására új fővárosi rendelet megalkotása 
vált szükségessé. 

Az új jogszabály társadalmi, gazdasági, környezeti ha-
tásai:

A korábbi szabályozáshoz képest a rendelet a 
városrehabilitációs célterületek hatályát a teljes város te-
rületére kiterjeszti, ezzel a pályázaton támogatható reha-
bilitációk számát növeli. A támogatási programok közül 
a jól működő programokat megtartja, és olyan új támo-
gatási programokat nyit, amelyeket az önkormányza tok 
mai, reális céljaihoz igazít. A koncentrált és hatékony 
megvalósítás, valamint fenntartható városrehabilitáció 
érdekében a komplex rehabilitációs programok tartal-
mi követelményeit, elfogadásuk és támogatásuk rendjét 
a korábbinál gyakorlatiasabb és átláthatóbb módon sza-
bályozza.

A közterületek állapotának javítása, minőségi megújí-
tása Budapest egész területén kiemelt jelentőségű straté-
giai cél. Ennek elősegítése érdekében a komplex közterü-
leti projektek pályázati lehetőséget kapnak.

A támogatás alapvető célja a város köztereinek, utcá-
inak és kapcsolódó épületeinek megújítása fenntartha-
tó módon, több, egymást erősítő beavatkozás együttes 
alkalmazásával, melyek közül kiemelten fontos: a köz-
területek fi zikai megújítása innovatív programok támo-
gatásával, új gazdasági- és közösségi funkciók megjele-
nésének ösztönzése helyi kezdeményezések alapján, új 
és ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozá-
sa és a helyi társadalmi kohézió megerősítése. 

A közterületek leromlását okozó folyamatok megál-
lítását és megfordítását, csak a negatív társadalmi fo-
lyamatok megkeresésével, és az arra adott újszerű, helyi 
közösségeket erősítő válaszokkal lehet kezelni. A ren-
delet a komplex városrehabilitáció keretében új támo-
gatási programot nyit közösségi használatú, kisléptékű 
beavatkozások ösztönzésére. Ez a támogatási program 
hozzájárul a helyi közösségek együttműködésének erősí-
téséhez, a gazdasági aktivitás növeléséhez, új, vagy meg-
újuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javítja az 
adott településrész ellátottságát, a városi mikrokörnye-
zet minőségét. 

A rendelet továbbra is támogatásban részesíti az ön-
kormányzati bérlakások és a társasházi és szövetkezeti 
lakóépületek rehabilitációját is. A társasházi épületek kö-

zösségeinek tulajdonosai kényszertulajdonosok, akik el-
fogadva az önkormányzatok vételi ajánlatát, megvették 
a felújításra szoruló épületben levő volt állami tulajdonú 
lakásokat. Ezek a tulajdonközösségek nem mindig képe-
sek önkormányzati támogatás nélkül fenntartani a közös 
tulajdonban levő épületeket. A támogatási rendszer által 
megmarad a fővárosban levő társasházak alapvető reha-
bilitációs igényű karbantartásának, felújításának támoga-
tási lehetősége.

A rendelet a támogatás mélységének, az elvárt önrész 
nagyságának meghatározása során egyfelől a támoga-
tás kívánatos multiplikátor hatásának elérését, másfelől 
a támogatandó szervezetek, tulajdonosi közösségek szűk 
forrásait veszi fi gyelembe.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Városrehabilitációs Keret felhasználásának célját és 
pályázati úton történő módját rögzíti.

2. §-hoz

Bemutatja azt a négy városrehabilitációs programot, 
amelyekben a Keret pénzeszközeire pályázni lehet.

3. §-hoz

A 62. § (3) c) és az Ltv. 63. § (3) pontjaival összhang-
ban rendelkezik arról, hogy az elkülönített számlákon 
lévő, és még befolyó forrást melyik pályázati program tá-
mogatására lehet felhasználni.

4. §-hoz

Megállapítja, hogy csak azok a kerületi önkormány-
zatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek az Ltv. 63. § 
(1) szerint rögzített befi zetési kötelezettségüknek eleget 
tesznek, vagy akiket az Ltv. 63/A. § szerint befi zetőnek 
kell tekinteni.

5. §-hoz

Rendelkezik az Együttműködési Megállapodásról 
és a Támogatási Szerződésről. Rögzíti, hogy az egyes 
városrehabilitációs programokra benyújtott pályázatok 
támogatásának menetében mely programok esetében 
szükséges előfeltétele a támogatási szerződésnek a fővá-
rosi és kerületi önkormányzatok közötti együttműködési 
megállapodás létrejötte. 

6. §–8. §-hoz

Részletezi a városrehabilitáció keretében megvalósu-
ló közterületek komplex megújításának támogatási prog-
ramját, tartalmi meghatározását. Rögzíti, hogy a pályáza-
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tot ki nyújthatja be, milyen feltételekkel, és a támogatás 
milyen munkákra fordítható. Meghatározza az elnyerhe-
tő támogatás formáját és a maximális százalékos mérté-
két.

9. §–11. §-hoz

Részletezi a közösségi célú városrehabilitációs prog-
ramok keretében megvalósuló közterületek komplex 
megújításának támogatási programját, tartalmi meghatá-
rozását. Rögzíti, hogy a pályázatot ki nyújthatja be, mi-
lyen feltételekkel és a támogatás milyen munkákra for-
dítható. Meghatározza az elnyerhető támogatás formáját 
és a maximális százalékos mértékét.

12. §–14. §-hoz

Részletezi az önkormányzat tulajdonában álló lakó-
épületek felújításának támogatási programjának tartalmi 
meghatározását. Rögzíti, hogy a pályázatot ki nyújthat-
ja be, milyen feltételekkel, a támogatás milyen munkák-
ra fordítható. Meghatározza az elnyerhető támogatás for-
máját és a maximális százalékos mértékét.

15. §–17. §-hoz

Részletezi a társasházas és lakásszövetkezeti lakó-
épületek felújításának támogatási programjának tartalmi 
meghatározását. Rögzíti, hogy a pályázatot ki nyújthat-
ja be, milyen feltételekkel és a támogatás milyen mun-
kákra fordítható. Meghatározza az elnyerhető támogatás 
formáját és a maximális százalékos mértékét. Külön sza-
bályként rögzíti, hogy a társasházi lakóépületek esetében 
a támogatás csak akkor nyújtható, ha a területileg illeté-
kes kerületi önkormányzat is nyújt támogatást a lakóépü-
let felújításához.

18. §-hoz

Meghatározza az eseti pályázatok kiírásának tartal-
mi elemeit.

19. §-hoz

Rögzíti a pályázatok alapvető tartalmi és formai kö-
vetelményeit. 

20. §-hoz

Rögzíti a pályázatok beadása kapcsán az egyszeri hi-
ánypótlás lehetőségét. 

21. §-hoz

A komplex programok esetében előírja, hogy a köz-
szféra fejlesztései a civil szervezetek és a magánszféra 
bevonásával valósuljanak meg, és ennek érdekében a he-
lyi partnerek között a projekt megvalósítására együttmű-
ködés jöjjön létre.  

22. §-hoz

Rögzíti, hogy a maximálisan megadott támogatás 
mértékéig a ténylegesen elnyert támogatásról a Támo-
gató dönt.

23. §-hoz

A Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről 
rendelkezik.

24. §-hoz

Rögzíti a pénzügyi feltételeket, ezen belül előírja, 
hogy az elnyert támogatás Támogatási Szerződés kere-
tében kerül a nyertes pályázóhoz, ellenjegyzett és iga-
zoltan kifi zetett számlák benyújtását követően. Rögzí-
ti azt az időt, amíg az elnyert támogatás felhasználható, 
illetve rendelkezik arról, hogy a fel nem használt támo-
gatás a Kereten marad. Rögzíti a kerületi önkormányzati 
pályázatok esetében az elszámolási és nyilvántartási ren-
det. Rendelkezik arról, hogy a támogatás felhasználását a 
Támogató ellenőrzi. Megállapítja, hogy a kedvezménye-
zett tulajdonosnak mikor kell a kedvezmény összegét egy 
összegben megfi zetni a Fővárosi Önkormányzat részére.

25. §–26. §-hoz

Rendelkezik a rendelet hatályba léptetéséről és alkal-
mazásáról.

27. §-hoz

A korábbi jogszabály hatályon kívül helyezéséről ren-
delkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló

46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, fi gyelemmel a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét1 képe-
ző térkép a Budapest XII. kerület, Istenhegyi út–Szendrő 
utca–9716/23 hrsz. közterület–9716/20 hrsz. közterület 
által határolt területre vonatkozóan az e rendelet 1. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. 
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. 
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 

1 A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában 
(Budapest V., Bárczy I. u. 1–3.).

jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
polgármestere 2012. március 23-án kezdeményezte az 
FSZKT módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lés-rendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 45. § (3) bekezdés értelmében az eljá-
rás lefolytatására az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. 
december 31-én hatályos szabályainak megfelelően ke-
rült sor. 

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e ren-
delet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképnek 
megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XII. kerület, Istenhe-
gyi út–Szendrő utca–9716/23 hrsz. közterület–9716/20 
hrsz. közterület által határolt területre kiterjedő keret-
övezetmódosítás alapján a mellékletnek megfelelően 
módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével össze-
függésben a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat kezdeményezte a módosítást, amely módosítás 
kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által 
biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1)–(2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjá-
ban, a VI. fejezet tekintetében Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szociá-
lis igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályaival együtt kell 
alkalmazni.

1. A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által 
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális in-
tézményekre, a családok átmeneti otthonaira, az intéz-
ményekkel intézményi jogviszonyban álló személyek-
re, a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándo-
roltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a 
magyar hatóság által menekültként elismert személyek-
re terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad moz-
gás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beuta-
zásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az el-
látás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben megha-
tározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén 
gyakorolja és a főváros területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya a 3. § (1) bekezdés 2. b), c) és a 
3. pontjában,valamint a 14. §-ban meghatározott ellátá-
sok tekintetében fentieken túlmenően kiterjed a főváros 
területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel nem 
rendelkező személyekre is.

(4) A főpolgármester határozattal dönt a budapesti il-
letékességi körön kívülről érkező tartós bentlakásos in-
tézményi ellátás iránti eseti elhelyezési kérelmek elbírá-
lásának engedélyezéséről.

II. Fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézményi ellátások formái

3. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata a személyes 
gondoskodást igénybe vevők számára a következő szoci-
ális intézményi ellátási formákat biztosítja: 

1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmény:  idősek ottho-
na

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
a) időskorúak gondozóháza
b) éjjeli menedékhely
c) hajléktalan személyek átmeneti szállása

3. Nappali ellátást nyújtó intézmény: nappali melege-
dő.

(2) Az ellátási formákat biztosító intézmények felso-
rolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az ellátás igénybevételének módja

4. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-
ményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérel-
mére, indítványára történik.
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(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a 
kérelmet, az indítványt – az érintett személy véleményét 
lehetőség szerint fi gyelembe véve – a törvényes képvise-
lője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy 
a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének bele-
egyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvő-
képességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

(3) Ha az ellátást igénylő törvényes képviselője ide-
iglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó 
kérelméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szük-
séges. Annak a személynek a bentlakásos szociális intéz-
ménybe történő elhelyezését, akinek cselekvőképessé-
ge a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata 
alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ide-
iglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokren-
delés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján 
kérheti. 

3. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idősek 
otthona

5. §

Idősek otthonában történő elhelyezésre az Szt. 68. § 
(1)–(2), (5) és 68/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
személyek jogosultak. 

6. §

(1) Az idősek otthonába történő elhelyezési kérel-
met a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest 
XVII. ker., Pesti út 117.) Felvételt Előkészítő Csoportjá-
hoz kell benyújtani. A Felvételt Előkészítő Csoport a Bu-
dapest V. ker., Bajcsy Zsilinszky út 36–38. sz. alatt mű-
ködik. Az elhelyezési kérelem előterjesztésekor be kell 
nyújtani e rendelet 2. melléklete szerinti, „Adatlap a szo-
ciális otthoni ellátás igényléséhez” című, hiánytalanul ki-
töltött formanyomtatványt, dokumentumokat.

(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében 
csatolni kell továbbá az Szmtv.-ben hivatkozott három 
hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló okirat má-
solatát.

(3) A Felvételt Előkészítő Csoport feladata:
a) Tájékoztatást ad a Fővárosi Önkormányzat által 

fenntartott szociális intézmények formáiról, az in-
tézmény által nyújtott szolgáltatásokról, a szociális 
intézményi elhelyezés igénybevételének feltételei-
ről, az elhelyezéssel kapcsolatos eljárásról.

b) Nyilvántartásba veszi az ellátást igénylő kérelmét. 
A nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan veze-
tett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a 
megtett intézkedéseket időbeli sorrendben tartal-
mazza.

c) Hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt vagy törvé-
nyes képviselőjét, amennyiben az elhelyezési ké-
relemhez csatolandó mellékletek nem teljes körűen 
kerültek benyújtásra.

d) Továbbítja a hiánytalan kérelmet az összes mel-
lékleteivel együtt, annak beérkezésétől számított 3 
munkanapon belül az ellátást igénylő által megje-
lölt intézmény(ek) vezetőjéhez.

e) Felvilágosítást nyújt  az ellátást igénylő más intéz-
ménybe történő elhelyezésének lehetőségéről.

III. Fejezet 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

4. Időskorúak gondozóháza

7. §

(1) Időskorúak gondozó házában való elhelyezésre az 
Szt. 82. §-ban meghatározott személyek jogosultak.

(2) Az elhelyezést Budapest, XVII. ker. Pesti út 117. 
szám alatti Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona ve-
zetőjénél kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor be 
kell nyújtani e rendelet 3. melléklete szerinti, hiánytala-
nul kitöltött formanyomtatványt.

5. Hajléktalan személyek átmeneti szállása,
éjjeli menedékhelye

8. §

(1) A hajléktalan személyek átmeneti szállásának, 
vagy éjjeli menedékhelyének igénybevételét megalapoz-
za különös tekintettel az ellátást igénylő szociális, egész-
ségügyi, családi, lakhatási körülményei, az intézmény-
ben rendelkezésre álló férőhelyek és a várakozók száma.

(2) Hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén 
az elhelyezést az intézmény vezetőjénél kell kérelmez-
ni. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani e ren-
delet 3. melléklete szerinti, hiánytalanul kitöltött forma-
nyomtatványt.

(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az in-
tézményi ellátás határozott idejű, az ellátottal megkötött 
megállapodás alapján legfeljebb 12 hónap lehet.

(4) A hajléktalan személyek átmeneti szállása esetén, 
ha az ellátást igénylő számára az intézményvezető az el-
helyezést nem tudja biztosítani, akkor erről – a kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül – írásban értesíti 
az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az értesítés az 
elutasítás indokolását is tartalmazza.
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(5) Az intézményvezető a megállapodásban rögzített 
határidő lejárta előtt 30 nappal értesíti az ellátottat, illet-
ve törvényes képviselőjét az intézményi jogviszony meg-
szűnéséről.

(6) Amennyiben az ellátott, illetve törvényes képvi-
selője további ellátásra tart igényt, akkor az intézményi 
jogviszony megszűnéséről szóló értesítés kézhezvételé-
től számított nyolc napon belül kérelemmel fordulhat az 
intézmény vezetőjéhez új intézményi jogviszony létesí-
tése iránt.

(7) Az intézményvezető a kérelmet megvizsgálja, és a 
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb harminc na-
pon belül az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét dön-
téséről értesíti.

(8) Az éjjeli menedékhely ellátása nyitvatartási idő-
ben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe. 
Az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éj-
szakára szól, legfeljebb az éjjeli menedékhely bezárásá-
ig tart.

IV. Fejezet

Nappali ellátást nyújtó intézmény

6. Nappali melegedő

9. §

(1) A nappali melegedő elsősorban a hajléktalan sze-
mélyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

(2) A nappali melegedő ellátás nyitvatartási időben 
történő személyes megjelenés útján vehető igénybe.

V. Fejezet

Ellátási szabályok

7. Az ellátás igénybevétele

10. §

(1) A 3. § (1) bekezdés 2.b) és 3. pontjában foglalt ellá-
tás kivételével a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis intézményi ellátás iránti kérelemről az ellátást nyújtó 
intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntés-
ről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képvise-
lőjét. Elutasítás, illetőleg az ellátás megszüntetése esetén  
az értesítés írásban történik.

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képvi-
selője az intézményvezető (1) bekezdés szerinti dönté-
sét vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől szá-
mított nyolc napon belül a főpolgármesterhez fordulhat 

jogorvoslatért. Ilyen esetben a főpolgármester határozat-
tal dönt.

(3) Intézményi elhelyezés esetén – kivétel a nappali 
melegedő, az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmene-
ti szállása esetén, ha az ellátás időtartama a 30 napot nem 
haladja meg – az ellátás igénybevételének megkezdése 
előtt az  intézményvezető az ellátottal, illetve törvényes 
képviselőjével megállapodást köt. A megállapodást az 
Szt. 94/C. § szerinti kötelező tartalommal kell megkötni. 
Az ápolást-gondozást nyújtó intézményi elhelyezés ese-
tén a megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy 
az intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a Fővá-
rosi Önkormányzat gondoskodik a lakó más intézmény-
ben történő ellátásáról, az átlagot jóval meghaladó szintű 
elhelyezés esetén azonos színvonalú elhelyezésről.

8. Az ellátás megszűnése, megszüntetése

11. §

Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az Szt. 100. §-ban foglalt esetekben, 
b) a 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében az  

Szmtv. szerinti tartózkodási jog megszűnésével.

12. §

(1) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető 
megszünteti az Szt. 101. §-ban foglalt esetekben.

(2) Az intézményi jogviszony megszüntetésének vég-
rehajtási szabályait az egyes intézmények Házirendjei 
tartalmazzák.

(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetésé-
ről, valamint a megszüntetés ellen benyújtható panasz-
ról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képvise-
lőjét. Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes 
képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a főjegyzőhöz fordulhat. 
Ilyen esetben a főjegyző határozattal dönt. Az ellátást 
változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, 
amíg a fenntartó, vagy a bíróság jogerős és végrehajtha-
tó határozatot nem hoz.

9. Az ellátottak érdekvédelme

13. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-
mények házirendjeit az Egészségpolitikai és Szociális 
Bizottság hagyja jóvá. 

(2) Az intézményvezető az idősek otthona, az idősek 
gondozó háza, a hajléktalanok átmeneti szállása esetében 
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az ellátás igénybevételekor az intézményi Házirend egy 
példányát átadja az ellátottnak.

(3) Az ellátott, a törvényes képviselő, a hozzátartozó, 
valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadal-
mi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal 
élhet az intézmény vezetőjénél, az ellátottjogi képvise-
lőnél, idősek otthona esetében az Érdekképviseleti Fó-
rumnál. 

(4) Az ellátott, a törvényes képviselő, a hozzátartozó, 
valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadal-
mi szervezet panaszával a főpolgármesterhez fordulhat, 
ha a panaszt 15 napon belül nem vizsgálták ki, vagy nem 
intézkedtek, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, annak 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül.

(5) Az Érdekképviseleti Fórum a tartós bentlakásos in-
tézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, ér-
dekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely 
a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint 
működik. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását a 
székhelyen és telephelyenként kell biztosítani.

(6) Az intézményi elhelyezésben részesülő jogai gya-
korlásában az ellátottjogi képviselő segítséget nyújt. Az 
intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellá-
tottjogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetősé-
géről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.

VI. Fejezet

Családok Átmeneti Otthona

14. §

(1) A családok átmeneti otthonában együttesen he-
lyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. 
életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha 
az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosí-
tott, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülő-
jétől, családjától. A családok átmeneti otthona befogad-
ja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós 
anyát, a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, vala-
mint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy 
férjét.

(2) Az ellátást biztosító intézmények felsorolását a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza.

10. Az ellátás igénybevételének módja

15. §

(1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szülő (a to-
vábbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

(2) Kérelmező az elhelyezési kérelmet az intézmény 
vezetőjénél nyújthatja be. A felvételi kérelem elbírálásá-
ról, az ellátás megszüntetéséről vagy meghosszabbításá-
ról az intézményvezető jogosult dönteni. Az intézmény-
vezető a kérelem elbírálása során áttekinti a rendelkezésre 
álló férőhelyek és várakozók számát, mérlegeli a kérel-
mező családi, szociális, mentális, egészségügyi, lakhatá-
si körülményeit. Az intézményvezető döntéséről írásban 
értesíti a kérelmezőt.

(3) Az intézményvezetőnek a (2) bekezdésben megje-
lölt elutasító döntése ellen a kérelmező az értesítés kéz-
hezvételétől számított 8 napon belül a főjegyzőhöz for-
dulhat. A jogorvoslati kérelemről a főjegyző határozattal 
dönt.

(4) Intézményi elhelyezés esetén az ellátás megkezdé-
se előtt az intézményvezető a kérelmezővel írásban meg-
állapodást köt. A megállapodást a Gyvt. 32. § (7) bekez-
dés szerinti kötelező tartalommal kell megkötni. 

11. Az ellátás megszűnése, megszüntetése

16. §

(1) Az intézményi jogviszony megszűnik
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával,
c) a határozott idejű jogviszony határidejének lejártá-

val,
d) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2) Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető 
megszünteti

a) a jogosult kezdeményezése alapján a megegyezés 
szerinti időpontban,

b) a házirend ismételt súlyos megsértése esetén,
c) ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.

(3) Az intézményi jogviszony megszüntetésének vég-
rehajtási szabályait az intézmények Házirendjei tartal-
mazzák.

12. A jogosultak érdekvédelme

17. §

(1) Az intézményben ellátottak érdekeinek védelmére 
Érdekképviseleti Fórumot kell létrehozni.

(2) Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú válasz-
tott tagjai

a) az ellátásban részesülő gyermekek szüleinek képvi-
selői,

b) az intézmény dolgozóinak képviselői,
c) az intézményt fenntartó képviselői.
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(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szemé-
lyek száma nem lehet kevesebb a (2) bekezdés b)–c) pont 
szerinti személyek összlétszámánál. 

(4) Az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorába az ott-
honban elhelyezett kiskorúak szülei önmaguk közül leg-
feljebb 4 képviselőt választhatnak.

(5) Az intézmény közalkalmazottai az Érdekképvise-
leti Fórum tagjai sorába önmaguk közül legfeljebb 2 kép-
viselő választására jogosultak. 

(6) A Fővárosi Közgyűlés a fenntartó képviseletére az 
Érdekképviseleti Fórumba egyedi döntéssel legfeljebb 2 
tagot választhat. A fenntartó választásához a választott 
személy írásbeli hozzájárulása szükséges. 

(7) A választásra a (4)–(5) bekezdés esetében a (8) be-
kezdésben foglalt szabályok az irányadóak.

(8) Az Érdekképviseleti Fórum tagjait – a (9) bekez-
désben meghatározottak kivételével – a választásra jogo-
sultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. A 
választás akkor érvényes, ha azon a jogosultak legalább 
kétharmada részt vesz. Jelöltet a választást megelőző 10. 
napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult leg-
feljebb 3 jelöltre tehet ajánlást. Jelölt az lesz, aki legalább 
1 ajánlást kapott. A jelölést kapott személyek indulhatnak 
a választáson. A választáskor a legtöbb szavazatot ka-
pott 3 jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. Szavazat-
egyenlőség esetén – amennyiben e szavazategyenlőség 
az eredményes választás gátja - az egyenlő szavazatot ka-
pott jogosultak között ismételt választást kell tartani. Ha 
az Érdekképviseleti Fórum képviselőjének tagsági jogvi-
szonya bármely okból megszűnik, helyére – a (4)–(5) be-
kezdésben foglaltak fi gyelembevételével – 60 napon be-
lül új tagot kell választani.

(9) A Fővárosi Közgyűlés által az Érdekképviseleti 
Fórumba választott tag tagsági viszonya az önkormány-
zati választásokat követően az új Fővárosi Közgyűlés 
alakuló ülésének napjáig tart. Ha az Érdekképviseleti Fó-
rum fenntartói képviselőjének tagsági viszonya bármely 
okból megszűnik, helyére a Fővárosi Közgyűlés a követ-
kező ülésén ismét tagot választ.

(10) Az Érdekképviseleti Fórumban való tagsági jog-
viszony megszűnik:

a) a tag lemondásával,
b) a tag halálával,
c) a tag intézményi jogviszonyának megszűnésével,
d) a tag közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésé-

vel,
e) a tag visszahívásával,
f) annak az ellátottnak a halálával, vagy intézményi 

jogviszonyának megszűnésével, akire tekintettel az 
illető szülő az Érdekképviseleti Fórum tagja volt,

g) önkormányzati választásokat követően az új Fővá-
rosi Közgyűlés alakuló ülésének napjával.

(11) A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, 
amennyiben az Érdekképviseleti Fórumban rendszeresen 
nem vesz részt. A visszahívásra egyebekben a választás-
ra vonatkozó szabályok irányadóak.

(12) Az Érdekképviseleti Fórum tagjai nyílt szavazás-
sal önmaguk közül elnököt választanak. Az elnök a tagok 
egyharmadának írásbeli kezdeményezése, a beterjesztett 
panasz esetén, a kezdeményezés, a panasz kézhezvéte-
lét követő 5 napon belül a kézhezvételtől számított leg-
alább 8. napra köteles az Érdekképviseleti Fórum ülé-
sét összehívni. Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte 
esetén határozatképes. Az Érdekképviseleti Fórum ha-
tározatait szavazás alapján egyszerű többséggel hozza. 
Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás el-
rendelése. Az Érdekképviseleti Fórum ügyrendjét maga 
határozza meg.

18. §

(1) A szülő, továbbá a gyermekek védelmét ellátó ér-
dekképviseleti és szakmai szervek a Házirendben foglal-
tak szerint az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekkép-
viseleti Fórumnál (továbbiakban: panasz kivizsgálására 
jogosult) panasszal élhetnek

a) az ellátást érintő kifogások,
b) a gyermeki jogok sérelme,
c) az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése 

esetén.

(2) Az Érdekképviseleti Fórum a panaszokat megvizs-
gálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá in-
tézkedést kezdeményezhet a Fővárosi Önkormányzatnál, 
a Fővárosi Szociális- és Gyámhivatalnál, vagy más ha-
táskörrel rendelkező szervnél.

(3) Az intézmény vezetője, illetve az Érdekképviseleti 
Fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz 
megszüntetésének más módjáról.

(4) A szülő panaszával a főpolgármesterhez fordul-
hat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Érdekképvi-
seleti Fórum a benyújtástól számított 15 napon belül nem 
vizsgálta ki, nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem 
ért egyet, valamint nem küld értesítést a vizsgálat ered-
ményéről.

(5) Az Érdekképviseleti Fórum véleményezési és 
egyetértési jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat 
a házirend tartalmazza. 
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VII. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §

Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást 
nyújtó intézményekben fi zetendő térítési díjak mértékét 
külön fővárosi önkormányzati rendelet szabályozza.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

21. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 8. melléklet a „Közgyűlés 
által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyző-
re átruházott hatáskörök jegyzéke” 5–7. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„5. Gondoskodik a szociális intézmények működése 
törvényességének, szakmai munkájának ellenőrzéséről, 
és a családok átmeneti otthona szakmai munkája ered-
ményességnek, a szakmai program végrehajtásának, a 
házirend és a szakmai szabályzatok jogszerűsége, vala-
mint a gazdálkodás szabályszerűsége és hatékonysága 
ellenőrzéséről. Az ellenőrzés eredményeképpen felhívja 
az intézmény vezetőjét a jogszabálysértés orvoslására. 

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), d), (3) bek.
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) e), (3) bek.

6. Dönt az intézmény vezetőjének az ellátás megszün-
tetéséről szóló írásbeli értesítése ellen a jogosult vagy 
törvényes képviselője által előterjesztett kérelem alapján 
az ellátás megszüntetéséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. § (3) bek.
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 12. § (3) bek.

7. Dönt a családok átmeneti otthoni elhelyezési kérel-
met elutasító és az ellátást megszüntető vagy meghosz-
szabbító intézményvezetői döntés ellen benyújtott jogor-
voslat elbírálásáról.

1997. évi XXX. tv. (Gyvt.) 32. § (4) bek.
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 15. § (3) bek.”

(2) Az SZMSZ 10. melléklet a „Közgyűlés által ön-
kormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott 
hatáskörök jegyzéke” 6. Egészségügyi, szociális, sport 
cím

a) 6.2. pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe a 
„29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) bek.” 
jogszabályi hivatkozás, 

b) 6.4. pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe a 
„29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (4) 
bek.” jogszabályi hivatkozás,

c) 6.5 pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe a 
„29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) 
bek.” jogszabályi hivatkozás

lép.

(3) Az SZMSZ 10. melléklet a „Közgyűlés által ön-
kormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott 
hatáskörök jegyzéke” 6. Egészségügyi, Szociális, Sport 
cím 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.8. A szülő panaszával a főpolgármesterhez fordul-
hat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Érdekképvise-
leti Fórum a benyújtásától számított 15 napon belül nem 
vizsgálta ki, nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem 
ért egyet, valamint nem küld értesítést a vizsgálat ered-
ményéről.

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 18. § (4) bek.”

22. §

Hatályát veszti:
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

mények formáiról, azok igénybevételének rendjé-
ről szóló 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet, 

b) a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi in-
tézmények által biztosított ellátások formáiról, 
igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 
22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet,

c) az SZMSZ 10. melléklet a Közgyűlés által önkor-
mányzati rendeletben a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke 6. Egészségügyi, Szociá-
lis, Sport cím, 6.6. és 6.7. pontja.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) és a végrehaj-
tásukhoz kapcsolódó jogszabályok indokolják.
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A rendelet megalkotását  a rendeletalkotásra vonatko-
zó szabályok fi gyelembevételével az tette szükségessé, 
hogy a jelenleg hatályos rendeletekből törölni kellett azo-
kat az ellátási formákat, jogosultsági feltételeket és intéz-
ményeket, amelyek  állami fenntartásba kerültek.

Jelen rendelet új szabályozási területet nem tartalmaz, 
(új ellátási formák, ellátási feltételek nem kerültek meg-
határozásra) így nem jelentkezik olyan hatás, amely a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben előírt 
hatásvizsgálati szempontokat érinti.

A R. megalkotására az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdése és 
a Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. alkalmazásánál fi gyelembe kell venni azokat a 
jogszabályokat, melyek a R. tárgyára vonatkozóan maga-
sabb szintű szabályozást tartalmaznak, vagy azzal össze-
függnek, így különösen a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM ren-
deletet, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet, valamint a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet.

A 2. §-hoz

A R. 2. § (1)–(3) bekezdése meghatározza azon sze-
mélyek körét, akik igényelhetik a Fővárosi Önkormány-
zat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokat. A jogszabály 2. § (4) bekezdése lehetőséget ad 
arra, hogy főpolgármesteri engedély alapján azon szemé-
lyek is kérhetik az intézményvezetőtől tartós bentlakásos 
szociális intézményi elhelyezési kérelmük elbírálásának 
engedélyezését, akik nem felelnek meg az (1)–(3) bekez-
désben foglalt feltételeknek.

A 3. §-hoz

A R. 3. §-a felsorolja a Fővárosi Önkormányzat ál-
tal biztosított, a személyes gondoskodás keretébe tarto-
zó szociális intézményi ellátási formákat. Az 1. mellék-
let pedig ezen ellátásokat végző intézmények felsorolását 
tartalmazza.

A 4. §-hoz

E szakasz szabályozza, hogy a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevétele 
önkéntes, az ellátást igénylő ill. törvényes képviselője 
kérelmére történik. A R. külön kitér arra az esetre, ami-
kor az intézményi elhelyezést nem az ellátást igénylő ké-
relmezi.

Az 5–6. §-hoz

A R. 5. §-a rögzíti, hogy idősek otthonába az Szt. hi-
vatkozott szakaszaiban meghatározott személyek helyez-
hetők el.

A R. 6. §-ban kerül szabályozásra ezen intézménybe 
történő ellátási kérelem benyújtásának módja. Az idősek 
otthonába történő elhelyezés a Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál kez-
deményezhető a R. 2. melléklete szerinti formanyomtat-
vány és igazolások benyújtásával. A Felvételt Előkészí-
tő Csoport  a Budapest V., Bajcsy Zsilinszky út 36–38. 
szám működik. E szakaszban kerül meghatározásra a 
Felvételt Előkészítő Csoport feladata.

A 7–8. §-hoz

A R. 7. §-a rögzíti, hogy az időskorúak gondozó házá-
ba az Szt. hivatkozott szakaszában meghatározott szemé-
lyek helyezhetők el. A Fővárosi Önkormányzat egyetlen 
időskorúak gondozó házát tart fenn a Budapest XVII., 
Pesti út 117. szám alatt. Az elhelyezést az intézmény ve-
zetőjénél kell kérelmezni a R. 3. mellékletében kitöltött 
formanyomtatvány egyidejű benyújtásával.

A R. 8. §-a a hajléktalan személyek átmeneti szállása, 
vagy éjjeli menedékhelye igénybevételét szabályozza. A 
hajléktalan személyek átmeneti szállásán történő elhe-
lyezést az intézmény vezetőjétől kell kérelmezni, az éjje-
li menedékhely ellátása az intézményben történő szemé-
lyes megjelenés útján vehető igénybe.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe történő 
elhelyezés határozott idejű.

A 9. §-hoz

A R. 9. §-a rögzíti, hogy a nappali melegedő igénybe-
vétele milyen formában történhet.

A 10. §-hoz

A R. 10. §-a kimondja, hogy – az éjjeli menedékhely 
és a nappali melegedő kivételével – az ellátás iránti kére-
lemről az intézmény vezetője dönt. A (2) bekezdése biz-
tosítja a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget. 

A (3) bekezdésben felsorolt ellátások kivételével az 
intézményi elhelyezés előtt az intézmény vezetője a ké-
relmezővel vagy törvényes képviselőjével megállapodást 
köt. A megállapodásnak az Szt.-ben meghatározottakat 
kell tartalmaznia. Ezen túl az ápolást-gondozást nyújtó 
intézményi ellátás esetén a megállapodásnak tartalmaz-
nia kell, hogy az intézmény jogutód nélküli megszűnése 
esetén a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik az ellátott 
más intézményben történő ellátásáról. Azon ellátott ese-
tében, aki az átlagot jóval meghaladó szintű elhelyezés és 
ellátás érdekében egyszeri hozzájárulást fi zetett be, azo-
nos színvonalú ellátásban részesül.
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A 11–12. §-hoz

A R. 11–12. §-a rögzíti az intézményi jogviszony meg-
szűnésének, megszüntetésének eseteit.

A 13. §-hoz

A R. 13. §-a tartalmazza, hogy az intézményben élők 
érdekeinek érvényesülését hivatott elősegíteni az intéz-
mény Házirendje, melyet a fenntartó hagy jóvá, továb-
bá a tartós bentlakásos intézményekben kötelezően létre-
hozandó Érdekképviseleti Fórumot. Az Érdekképviseleti 
Fórum működésének részletes szabályait a Házirend tar-
talmazza.

A 14. §-hoz

A R. 14. §-a rögzíti a családok átmeneti otthonába fel-
vehető személyek körét. Az 1. melléklet pedig ezen ellá-
tást végző intézmények felsorolását tartalmazza.

A 15–16. §-hoz

A 15. § tartalmazza az elhelyezési kérelem benyújtá-
sának módját, a kérelemben döntést hozó személyét, az 

intézményvezető döntése elleni jogorvoslati lehetőséget. 
Az intézményvezető az ellátás megkezdése esetén a ké-
relmezővel megállapodást köt, melynek tartalmi elemeit 
a Gyvt. szabályozza.

A 16. § az ellátás megszűnésének, illetve megszünte-
tésének eseteit tartalmazza.

A 17–18. §-hoz

A Gyvt. szerint az intézményben ellátottak érdekei-
nek védelmére Érdekképviseleti  Fórumot kell létrehoz-
ni. E szakaszok az Érdekképviseleti Fórum létrehozásá-
nak szabályait tartalmazza.

A 19–22. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről, a vonatkozó korábbi 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, vala-
mint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 
Szabályzatának szükséges módosításairól.
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1. melléklet a 29/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai felsorolása székhely/ telephelyenként és ellátási formánként

1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

1.1.Idősek otthonai

1.1.1. Bp. IV., Baross utca 100.
1.1.1.1. Bp. IV., Csokonai utca 38.
1.1.1.2. Bp. IV., Béla utca 18.

1.1.2. Bp. VI., Rózsa utca 67.
1.1.2.1. Bp. IX., Knézich utca 14.

1.1.3. Bp. X., Halom utca 31.
1.1.3.1. Bp. X., Gergely utca 85.
1.1.3.2. Bp. X., Óhegy utca 48.
1.1.3.3. Bp. XXI., Tapló utca 1.

1.1.4. Bp. XI., Kamaraerdei út 16.
1.1.4.1. Bp. XI., Rupphegyi út 7.
1.1.4.2. Bp. XI., Bánk bán utca 12–20.

1.1.5. Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.
1.1.5.1. Bp. XII., Mártonhegyi út 53–57.
1.1.5.2. Bp. XII., Zugligeti út 58.
1.1.5.3. Bp. III., Ányos utca 3.

1.1.6. Bp. XVII., Pesti út 117.
1.1.7. Bp. XVIII., Alacskai út 22.

1.1.7.1. Bp. VII., Dózsa Gy. út 82/b.
1.1.8. Bp. XX., Virág Benedek utca 36.

1.1.8.1. Bp. XIX., Mészáros Lőrinc u. 26.
1.1.9. Gödöllő, Dózsa György út 65.

1.1.9.1. Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő 8048/2 hrsz.-ú ingatlan
1.1.9.2. Erdőkertes, Petőfi  Sándor u. 49.

1.1.10. Gyula, Vértanúk útja 1–5.
1.1.11. Polgárdi, Somlyói u. 2.
1.1.12. Szombathely, VI., Bogáti út 72.
1.1.13. Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.

1.1.13.1.Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

2.1. Időskorúak gondozóháza
2.1.1. Bp. XVII., Pesti út 117.

2.2. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Bp. XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)

2.2.1. Átmeneti szállás
2.2.1.1. Budapest VIII., Alföldi u. 6–8.
2.2.1.2. Budapest VIII., Kálvária u. 23.
2.2.1.3. Budapest IX., Gyáli út 33–35.
2.2.1.4. Budapest IX., Külső-Mester u. 84.
2.2.1.5. Budapest IX., Táblás u. 31.
2.2.1.6. Budapest X., Vaspálya u. 56.
2.2.1.7. Budapest XI., Kocsis u. 26.
2.2.1.8. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
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2.2.1.9. Budapest XIII., Szabolcs u. 33–35.
2.2.1.10. Budapest XV., Kőrakás park 1–8.

2.2.2. Éjjeli menedékhely
2.2.2.1. Budapest IV., Váci út 102.
2.2.2.2. Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
2.2.2.3. Budapest IX., Aszódi u. 18.
2.2.2.4. Budapest X., Bánya u. 37.
2.2.2.5. Budapest X., Előd u. 9.
2.2.2.6. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.

2.2.3. Nappali melegedő
2.2.3.1. Budapest IV., Váci út 102.
2.2.3.2. Budapest VIII., Könyves Kálmán körút 84.
2.2.3.3. Budapest IX., Aszódi u. 18.
2.2.3.4. Budapest IX., Táblás u. 31.
2.2.3.5. Budapest X., Előd u. 9.
2.2.3.6. Budapest X., Fehér köz 2.
2.2.3.7. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.

3. Családok átmeneti otthona

3.1. Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152.
3.2. Budapest XIV., Rákosszeg park 4.
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Nyilvántartási szám:

Név:

Taj száma:    

Születési helye:

Telefonszáma: Nyugdíjas törzsszám:
Személyi igazolvány száma: Közgyógy. ig. száma

Háziorvos neve:
Adóazonosító jele: elérhetősége:

bélyegző száma:

Az ellátás igénybevételének jogcíme: (Jelölje X-szel)

Kapcsolata a kérelmezőhöz: …….. ………………………   Telefonszáma: ………………………………………………....

Város:

Telefonszáma:

Lakóhelye:
Irsz.:

a gondnokság felülvizsgálatának várható 
időpontja………………………………………

E-mail:
(Jelölje X-szel !)

………………………………………………

menekült .........................................................................

Öregségi nyugdíjas-e ..........................................
magyar állampolgár ........................................................

Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár ....

bevándorlási engedéllyel rendelkezik ...........................
letelepedési engedéllyel rendelkezik .............................

I. csoportú rokkant
A rokkantság megállapítása folyamatban van

II. csoportú rokkant

Utca,hsz.:

Irsz.:

Irsz.:
Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):

Város:

Város: ……………………………………………

Város:

Utca,hsz.:

Utca,hsz.:

Születési időpontja:

2/1

naphó

1. Az ellátást igénylő adatai

Anyja neve: 

Adatlap

Állampolgársága:

NőFérfiNeme:

Ország:

év

"A" 

Születési név: 

                  idősek otthoni ellátás igényléséhez

Elérhetőségi helye:
Város:

Rendelt-e a gyámhivatal törvényes képviselőt az Ön részére: igen nem
Ha igen, akkor:

Irsz.: Utca,hsz.:

Törvényes képviselőjének Neve:

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme):

Ténylegesen megtalálható:
……….Irsz.: 

A rokkantság mértéke: (jelölje X-szel!)  

III. csoportú rokkant

A FECS bejegyzései és bélyegzői részére fenntartott hely:

Utca,hsz.:

A gondnokság típusa: 
cselekvőképességet kizáró gondnokság ......................
cselekvőképességet korlátozó gondnokság ................

Kérelmező által megnevezett hozzátartozó

a gondnokság kezdete…………………………………

Felmenő, lemenő, oldalági  rokon( pl.: szülő, gyermek, testvér, stb.), eltartó, barát, ismerős, szomszéd.

A gondnokság hatálya:

cselekvőképességet nem érintő gondnokság ..............

Neve:

gondnok ..............................................................
(Jelölje X-szel !) 

ideiglenes gondnok .............................................

2. melléklet a 29/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet „A” adatlapja
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Név: 

Soron kívüli elhelyezést kér-e? igen………..…...…… nem………..………...….
________________________________________________________________________________________

3. 
kérelmez  

A kérelem benyújtásában közrem köd  neve: ……………………………………………………………………………………

Elérhet sége: ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Az ellátást igényl  / törvényes képvisel  nyilatkozata
Hozzájárulok az adataim elektronikus úton történ  rögzítéséhez.
A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján ellen rzi.
Hiányosan kitöltött adatlapokat csak hiánypótlási kötelezettséggel vesz át.

törvényes képvisel szociális munkás megbízott (írásbeli meghatalmazás

2. Jövedelmi, megélhetési okok
3. A család ellátó képességének csökkenése, illetve elvesztése 4. Mentális vagy pszichés problémák

3.

2.

Budapest, 

5. Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák
7. Az alapellátás hiányosságaira visszavezethet  okok
8. Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy a társadalom részér l

nap

Egyéb közlend k:

ellátást igényl /törvényes képvisel  aláírásaév hó

1. Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése

9. Egyéb, éspedig: 

szükséges)

A kérelem ügyintézésében eljáró személy: (Jelölje X-szel !) 

(Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelel  válasz sorszámát !) ...........................................A kérelem oka: 

2/2

2. 

1.

A kért intézmény cím szerinti megjelölése az igény sorrendjében: 

Nyilvántartási szám:

6. Hajléktalan lett 
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2. melléklet „B” adatlapja
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2/2

Név:  

Id sotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e?

A demencia mértéke:    Értékek:         enyhe fokú
középsúlyos
súlyos

Önellátási képesség mértéke: Értékek:         önellátó

önellátásra képtelen
lási-gondozási igények:

Javasolt Nem javasolt (Jelölje X-szel!)

Nem

hó nap

 Orvos aláírása

            (a kerek és a céges bélyegz  is !)

Budapest, év

Sorolja fel az elhelyezést kér  állapota
alapján a gondozási és ápolási igényeket!

nélkül,Kalóriaszegény,Cukros,Epés-

szenvedély: Kábítószer, Játékszenvedély

Diéta:Epés,Sószegény,Fehérje 30 gr,Zsír

cukros,Húsnélküli,Nem szükséges,Pépes

Káros szenvedély: Alkohol, Dohányzás,

Nyilvántartási szám:

Kitöltési segédlet

Igen Nem

Gyógyszerek:
fogyatékos

Az egyéb fogyatékosság lehetséges értékei:
Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos,

fogyatékosság:

                       részben önellátó

fogyatékosság:
Egyéb

Diéta:

Kiegészít  adatok

Értelmi

Káros

és adagolással együtt.

Az értelmi fogyatékosság lehetséges értékei:
Enyhén, Közepesen, Súlyosan

Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal

Pecsét helye 

Soron kívüli elhelyezést javasol-e ?     Igen

Nevezett id sek otthonában történ  elhelyezése

Ápo
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2. melléklet „C” adatlapja



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 881

2/2

Nyilvántartási szám:

Név:       
(Születési név, anyja neve, születési hely, id , valamint a lakcím adatok megegyeznek a Jövedelemnyilatkozaton
feltüntetett személyi adatatokkal. Lásd: a 2/1. oldalt.)

A nyilatkozó vagyona:
           1. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:   Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött 
betéteket és a betétszez dés alapján rendelkezésre álló összegeket is:   Ft

A számlavezet  pénzintézet neve, címe: ………………………………………………………………………….
……………...…………………………………………………………………………………………………………
3. Takarékbetét-szerz dés alapján rendelkezésre álló összeg:   Ft

A betétszámlát vezet  pénzintézet neve, címe:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

           2. Ingatlanvagyon 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe:  ………………… ……………………………………… ……….
   ………..helyrajzi szám, a lakás alapterülete: ……m , a telek alapterülete …….m2, tulajdoni hányad: ….., 2

  a szerzés ideje: ……….év. Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
  Haszonélvezeti joggal terhelt:      igen          nem      (a megfelel  aláhúzandó)

2. Üdül tulajdon és üdül telek-tulajdon címe: ……………………………………………………………………
   ………..helyrajzi száma, az üdül  alapterülete: ……m2, a telek alapterülete ……m2, tulajdoni hányad: ....,
    a szerzés ideje: ……….év. Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény,
   m hely, üzlet, m terem, rendel , garázs, stb.): . …………. címe: ………………………………………………

   Helyrajzi száma:……….alapterülete: ……m , tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: ……….év2

   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
4. Term földtulajdon megnevezése: ……………... címe: ……………………………………………………
   helyrajzi száma:……….alapterülete: ……m , tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: ……….év2

   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe: ………………………………………………………
   helyrajzi száma:…………….. alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., az átruházás ideje: ……….év
   Becsült forgalmi érték:*  ……………………………….Ft
6. Ingatlanhoz köt d  vagyoni érték  jog:
    A  kapcsolódó ingatlan megnevezése:…………………………...címe: ………...……………………………..
   helyrajzi száma:……...   A vagyoni érték  jog megnevezése: haszonélvezeti ,  használati , 
  földhasználati , lakáshasználati , haszonbérleti , bérleti , jelzálogjog , egyéb .**
   Ingatlan becsült forgalmi értéke:*  ……………………………….Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szerepl
adatoknak az eljárásban történ  felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt:  ………………………………………

…………………………………………………….
Az ellátást igénybe vev  (törvényes képvisel )

  aláírása
Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vev  esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelel  pontját a vagyontárgyak számával egyez en kell kitölteni. 
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket 
a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

   *Becsült forgalmi értékként az inagatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

Vagyonnyilatkozat 

22,

**A megfelelő választ X-szel kell jelölni.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
30/2013. (IV. 18.) 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

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következő rendeletet alkotja.  

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat a szoci-
ális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylé-
sükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet szabályaival együtt kell alkal-
mazni. 

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által 
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szakosított 
szociális intézményekre, valamint a családok átmeneti 
otthonaira és ezen intézményekben ellátásban részesülő 
személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Térítési díj

3. §

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociá-
lis ellátások, valamint a családok átmeneti otthona térí-
tési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) Buda-

pest Főváros Közgyűlése évente állapítja meg. Indokolt 
esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj 
alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható.

(2) Az idősek otthonai, és a hajléktalanok átmeneti 
szállásai intézményi térítési díjainak összegét intézmé-
nyenként, telephelyenként, épületenként az 1. melléklet, 
az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülménye-
ket biztosító idős otthonokét a 2. melléklet, a családok át-
meneti otthonai intézményi térítési díját telephelyenként 
a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat (a to-
vábbiakban: személyi térítési díjat) kell fi zetni.

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető álla-
pítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybe-
vételét megelőzően írásban tájékoztatja.

(3) Az intézményi ellátásért fi zetendő személyi téríté-
si díj nem haladhatja meg 

a) az ellátott havi jövedelmének 60%-át az átmene-
ti elhelyezést nyújtó szakosított szociális intézmé-
nyek esetén;

b) 50%-át a családok átmeneti otthona esetében.

(4) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az in-
tézményi ellátásért fi zetendő személyi térítési díj meg-
határozása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre 
vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem 
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a 
tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(5) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a sze-
mélyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az 
intézményi térítési díj összegét.

(6) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén 
a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendel-
kezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj-
jal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és 
az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős 
pénzvagyonból kell fedezni.
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(7) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén 
a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős kész-
pénzvagyonnal a személyi térítési díj a jelentős ingatlan-
vagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányad-
nak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg.

(8) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési dí-
jat megfi zető más személy írásban vállalhatja a minden-
kori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfi zetését. Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) 
bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–
(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, to-
vábbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jöve-
delemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az 
ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyö-
sebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 
megfi zető más személy nem tenné meg.

(9) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat 
megfi zető más személy írásban vállalhatja a mindenkori 
intézményi térítési díj és a számára megállapítható sze-
mélyi térítési díj különbözete egy részének megfi zetését. 
Ebben az esetben az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdésében, 
a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani 
kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne ke-
rüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a 
térítési díjat megfi zető más személy nem tenné meg.

(10) A családok átmeneti otthona esetén a kötelezett 
írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal 
azonos személyi térítési díj megfi zetését. Ebben az eset-
ben nem kell a Gyvt. 150. § (1)–(3) bekezdésében fog-
laltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy 
az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb 
helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné 
meg.

(11) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori in-
tézményi térítési díj és a számára megállapítható szemé-
lyi térítési díj különbözete egy részének megfi zetését. 
Ebben az esetben nem kell a Gyvt. 150. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyö-
sebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem ten-
né meg.

(12) Az idősek otthonaiban a személyi térítési díj meg-
állapítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelke-
zéseket kell alkalmazni azzal, hogy a 2008. ja nuár 1-jén 
idősotthoni ellátásban részesülő személyre –, ha az egyes 
szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi 
CXXI. törvény 81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése sze-
rint 2008. október 31-ig nem kérik a jövedelemvizsgála-
tot –, a térítési díj megállapítása során a jövedelmi hely-

zet vizsgálatára, a térítési díj alapjául fi gyelembe vehető 
jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 
2007. december 31-én hatályos szabályokat kell alkal-
mazni. 

(13) Idősek otthonában gondozási szükséglettel nem 
rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő 
vagy a térítési díjat megfi zető más személy írásban vál-
lalja az Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási 
önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj meg-
fi zetését. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az Szt. 
68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, 115. § (2) bekezdés má-
sodik és harmadik mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 
117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, vala-
mint a 119/C. § szerinti szabályokat, ugyanakkor biztosí-
tani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne 
kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy 
a térítési díjat megfi zető más személy nem tenné meg.

(14) E rendelet 2. mellékletében felsorolt, az átlagot 
meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosí-
tó intézményekben az ellátásért az ellátott vagy a térítési 
díjat megfi zető más személy a mindenkori intézményi té-
rítési díjjal – kivétel az egyszeri hozzájárulás megfi zeté-
sére kötelezettek – azonos összegű személyi térítési díjat 
köteles megfi zetni. Amennyiben a mindenkori intézmé-
nyi térítés díj összegének a befi zetését az ellátott, vagy a 
térítési díjat megfi zető más személy nem teljesíti, úgy az 
intézmény vezetője az ellátottat átlagos feltételeket biz-
tosító intézményi férőhelyre helyezi át.

5. §

(1) Ha a kötelezett az e rendelet 1., valamint a 3. mel-
léklet fi gyelembevételével megállapított személyi térítési 
díj összegét vitatja, annak csökkentését, vagy elengedé-
sét kéri – a személyi térítési díjról szóló értesítés kézhez-
vételétől számított 8 napon belül – a fenntartóhoz for-
dulhat.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kérelemről a főpol-
gármester dönt a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszo-
nyai fi gyelembevételével.

(3) Nem kell személyi térítési díjat fi zetni:
a) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intéz-

ményekben a gondozás első 30 napjára,
b) hajléktalanok éjjeli menedékhelyein és az egész-

ségügyi részlegek férőhelyein.

(4) A főjegyző ingyenes ellátásban részesíti azt az el-
látottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és idős ott-
honi ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerin-
ti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(5) A családok átmeneti otthonában az intézmény-
vezető ingyenes ellátásban részesíti a jogosultat, ha a 
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térítésidíj-fi zetésre kötelezett jövedelemmel nem rendel-
kezik. 

(6) A személyi térítési díjat
a) a hajléktalanok átmeneti szállásain legfeljebb egy 

havi időtartamra előre,
b) a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmé-

nyeknél, valamint a családok átmeneti otthonaiban 
havonta utólag kell megfi zetni.

(7) A hajléktalanok átmeneti szállásán gondozásban ré-
szesülő az elhelyezés 31–60. napjára a személyi térítési díj 
50%-át, a 61–90. napjára a személyi térítési díj 75%-át 
köteles megfi zetni, ha felvételét megelőzően életvitel-
szerűen közterületen vagy éjjeli menedékhelyen élt. Ezt 
a körülményt az utcai szociális szolgálatok vagy az éjje-
li menedékhelyek 8 napnál nem régebbi írásbeli igazolá-
sával kell bizonyítani.

6. §

(1) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelye-
zést követő 30 napon belül nem állapítható meg, a térí-
tési díj megállapítására jogosult térítésidíj-előleg fi zeté-
sét kérheti.

(2) A személyi térítési díj megállapításakor intézked-
ni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti előleg, vagy 
az előleg fi zetésének időszakára jutó személyi térítésidíj-
különbözet kiegyenlítése megtörténjen.

7. §

(1) A személyi térítési díj összege évente két alkalom-
mal vizsgálható felül és változtatható meg. Ezen felül 
megváltoztatható, ha a kötelezett jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben 
meghatározott térítésidíj-fi zetési kötelezettségének 
nem tud eleget tenni,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 25%-át meghaladó mértékben növekedett,

c) a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha ellátás-szer-
vezési intézkedések következtében az elhelyezési 
körülmények jelentősen megváltoznak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 
személyi térítési díj felülvizsgálatát a kötelezett, vagy az 
intézmény vezetője kezdeményezheti.

(3) A személyi térítési díj felülvizsgálata során az 5. § 
(1)–(2) bekezdéseinek, valamint 6. §-ának rendelkezése-
it kell alkalmazni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép 
hatályba.

9. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. ren-
delet 10. melléklet a „Közgyűlés által önkormányza-
ti rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskö-
rök jegyzéke” 6. Egészségügyi, Szociális, Sport cím 6.1. 
pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe a „30/2013. 
(IV. 18.) Főv. kgy. rendelet 5. § (2) bekezdés” jogszabá-
lyi hivatkozás lép.

10. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális intézmények térítési díjairól a térítési díjakkal kap-
csolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a 
szakosított szociális intézmények, valamint a családok 
átmeneti otthonai intézményi térítési díjaira vonatkozó 
rendelkezések egy rendeletben történő megjelentetésé-
nek szükségessége indokolja.

Az R. megalkotására a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (további-
akban: Szt.) 92. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdé-
sében foglaltak adnak felhatalmazást.

Az intézményi térítési díjak megállapítása az in-
tézményekben élő lakók jövedelmi helyzete, a fi zeté-
si kötelezettséget részben, vagy egészben átvállalók 
nyilatkoza taiban foglaltak, az intézmények költségveté-
si előirányzatai és a mindenkori állami támogatás fi gye-
lembevételével kerülnek kialakításra. Az intézményi té-
rítési díjak változásából adódó előirányzat-növekmények 
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az intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre, és 
fedezetet nyújtanak a kiadások teljesítéséhez. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. alkalmazásánál fi gyelembe kell venni azokat a 
jogszabályokat, melyek a R. tárgyára fi gyelemmel ma-
gasabb szintű szabályozást tartalmaznak, vagy azzal ösz-
szefüggnek, így különösen a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II. 17.) Korm. rendeletet, továbbá a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylé-
sükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendeletet.

A 2. §-hoz

Az R. hatálya a rendeletben felsorolt intézmények kö-
rére és az intézményekben az ellátást igénybe vevő sze-
mélyekre terjed ki.

A 3. §-hoz

Az R. 3. § (1) bekezdése az intézményi térítési díj 
megállapításának és felülvizsgálatának időpontjait hatá-
rozza meg. A (2) bekezdés a szolgáltatási önköltség és az 
intézményi térítési díjak összegeit tartalmazó mellékle-
tek felsorolását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az R. 4. §-a rögzíti a különböző intézményi ellátási 
forma esetében az ellátott jövedelmére tekintettel a maxi-
málisan megállapítható térítési díj nagyságát, részletesen 
szabályozásra került, hogy a jövedelem mellett milyen 
esetben állapítható meg a személyi térítési díj a jelentős 

készpénzvagyon és ingatlanvagyon terhére. Az Szt. lehe-
tőséget biztosít arra, hogy az ellátott helyett a térítési díj 
megfi zetését az ellátott helyett más személy írásban vál-
lalhatja, idősek otthona esetén a gondozási szükséglettel 
nem rendelkező személy is elhelyezést nyerjen. A rende-
let e szakasza ezekre az esetekre vonatkozó szabályozást 
tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A rendelet 1. és 3. mellékletében került felsorolásra 
a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális in-
tézményekben és a családok átmeneti otthonaiban az in-
tézményi térítési díj összege. Az intézmény vezetője az 
intézményi térítési díj és az ellátott jövedelmi helyzete 
alapján állapítja meg a személyi térítési díjat. A rendelet 
biztosítja, hogy az intézményvezető döntése ellen az el-
látott jogorvoslattal élhet. 

A 6. §-hoz

Az Szt. értelmében a személyi térítési díj összegét az 
ellátás igénybevétele előtt kell az ellátottal vagy törvé-
nyes képviselőjével közölni. E szakasz azt az eljárási sza-
bályt tartalmazza, amikor az elhelyezést követő 30 napon 
belül nem állapítható meg a térítési díj. 

A 7.§-hoz

A 7. § a személyi térítési díj felülvizsgálatának esete-
it tartalmazza.

A 8–10. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről, a korábbi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, és a Fővárosi Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának szükséges módosításá-
ról rendelkezik. 
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj

havi összege
(Ft/hónap) 

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

IDŐSEK OTTHONA

1.  IV., Baross u. 100. 
     IV., Baross u. 100. 
 1.1.    átlagos ápolás
 1.1.1.       három-négyágyas elhelyezés
 1.1.2.       kétágyas elhelyezés
 1.1.3.   fokozott ápolás (demens)
 1.1.3.1.    három-négyágyas elhelyezés
 1.1.3.2.     kétágyas elhelyezés
 1.2.   IV., Csokonai u. 38. 
 1.2.1.    átlagos ápolás
 1.2.2.    fokozott ápolás (demens)
 1.3.   IV., Béla u. 18. 
 1.3.1.    átlagos ápolás
 1.3.2.    fokozott ápolás (demens)

225 278
225 278

252 354
252 354

225 011
251 408

231 032
258 333

124 570
124 570

139 760
139 760

124 305
138 815

130 325
145 740

94 500
102 000

96 000
102 000

82 500
83 400

79 500
81 000

3 150
3 400

3 200
3 400

2 750
2 780

2 650
2 700

2.  Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
 2.1.   VI., Rózsa u. 67. 
 2.1.1.   átlagos ápolás
 2.1.2.   fokozott ápolás (demens)
 2.2.   IX., Knézits u. 14. 
 2.2.1.   átlagos ápolás
 2.2.2.   fokozott ápolás (demens)

171 518 
212 279 

192 578 
221 364 

85 230 
122 145 

104 490 
100 195 

73 500 
74 400 

81 300 
83 400 

2 450
2 480

2 710
2 780

3.  XVIII., Alacskai út 22.
 3.1.   XVIII., Alacskai út 22. 
 3.1.1.   átlagos ápolás 
 3.1.2.   fokozott ápolás (demens)
 3.2.    VII., Dózsa György út 82/B. 
 3.2.1.   átlagos ápolás
 3.2.2.   fokozott ápolás (demens)

258 628 
296 396 

233 997 
280 796 

158 630 
181 795 

143 520 
172 225 

95 400 
99 000 

69 900 
79 800 

3 180
3 300

2 330
2 660

4.  X., Halom u. 31.
 4.1.   X., Halom u. 31. 
 4.1.1.   átlagos ápolás
 4.1.2.   fokozott ápolás (demens)
 4.2.  X., Óhegy u. 48. „A” épület 
 4.2.1.  átlagos ápolás
 4.2.2.   fokozott ápolás (demens)
 4.3.   X., Óhegy u. 48. „B” épület 
 4.3.1.   átlagos ápolás
 4.3.2.    fokozott ápolás (demens)
 4.4.   XXI., Tapló u. 1. 
 4.4.1.   átlagos ápolás
 4.4.2.   fokozott ápolás (demens)
 4.5.   X., Gergely u. 85.
 4.5.1.   átlagos ápolás három- és négyágyas elhelyezés
 4.5.2.   fokozott ápolás (demens)
 4.5.3.   egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
 4.5.4.   kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)

168 264 
170 050 

167 708 
168 944 

167 843 
169 840 

155 672 
160 144 

162 367 
174 828 
207 106 
193 055 

97 770 
98 070 

98 810 
99 810 

99 530 
99 235 

87 290 
88 940 

97 420 
104 920 
119 210 
110 975 

84 900 
85 500 

72 300 
72 900 

84 900 
85 500 

81 000 
81 600 

96 600 
103 500 
102 000 
99 900 

2 830
2 850

2 410
2 430

2 830
2 850

2 700
2 720

3 220
3 450
3 400
3 330

1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 887

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj

havi összege
(Ft/hónap) 

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

5.  XI., Kamaraerdei út 16. 
 5.1.  XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” épület 
 5.1.1.    átlagos ápolás
 5.1 2.    fokozott ápolás (demens)
 5.2.   „C” épület 
 5.2.1.   fokozott ápolás (demens)
 5.2.2.   egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
 5.2.3.   kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
 5.3.   XI., Rupphegyi út 7. 
 5.3.1.     átlagos ápolás négyágyas elhelyezés
 5.3.2.     fokozott ápolás (demens)
5.4.    XI., Bánk bán u. 12–20.
 5.4.1.     átlagos ápolás
 5.4.2.     fokozott ápolás (demens)

181 504 
192 306 

200 281 
197 051 
190 901 

179 108 
200 074 

182 996 
191 880 

83 680 
84 595 

93 220 
107 080 
101 005 

87 280 
97 450 

84 435 
87 100 

83 400 
84 300 

93 000 
106 800 
100 800 

87 000 
92 700 

84 300 
87 000 

2 780
2 810

3 100
3 560
3 360

2 900
3 090

2 810
2 900

6.  XII., Kútvölgyi út 20–22. 
 6.1.   XII., Kútvölgyi út 20–22.
 6.1.1.    átlagos ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.1.2.    átlagos ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.1.3.    átlagos ápolási férőhely
 6.1.4.    fokozott ápolás egyágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.1.5.    fokozott ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.1.6.    fokozott ápolás (demens) átlagos férőhelyen
 6.2.   III., Ányos u.
 6.2.1.    átlagos ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.2.2.    átlagos ápolási férőhely
 6.2.3.    fokozott ápolás kétágyas elhelyezés (volt emelt 
szintű)
 6.2.4.    fokozott ápolás (demens) átlagos férőhelyen
 6.3.   XII., Mártonhegyi út 53.
 6.3.1.    átlagos ápolás
 6.3.2.    fokozott ápolás (demens)
 6.4.   XII., Zugligeti út 58. 
 6.4.1.    átlagos ápolás
 6.4.2.    fokozott ápolás (demens)

231 798

231 249

226 033
232 000

232 306

229 417

196 769

200 250

193 917 
192 500

153 942 
173 891

155 611
174 458

160 420 

159 870 

154 655 
160 620 

160 925 

158 035 

135 850 

139 330 

133 000 
131 580 

160 225 
120 045 

107 120 
121 415 

120 000 

110 100 

102 000 
120 000 

110 100 

102 000 

112 200 

98 100 

112 200 
98 100 

79 500 
82 200 

79 500 
82 200 

4 000

3 670

3 400
4 000

3 670

3 400

3 740

3 270

3 740
3 270

2 650
2 740

2 650
2 740

7.  XVII., Pesti út 117.
 7.1.   átlagos ápolás 
 7.2.   fokozott ápolás (demens)
 7.3.   Gondozóház 

166 030 
191 333 
169 917 

85 880 
93 085 
88 045 

85 800 
93 000 
87 900 

2 860
3 100
2 930

8.  XX., Virág Benedek utca 36.
 8.1.   XX., Virág B. u. 36. 
 8.1.1.   „A” épület
 8.1.1.1.    átlagos ápolás 
 8.1.1.2.    fokozott ápolás (demens)
 8.1.1.3.     egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
 8.1.1.4.     kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű)
 8.2.   „B” épület 
 8.2.1.    átlagos ápolás 
 8.2.2.    fokozott ápolás (demens)
 8.3.    XIX., Mészáros L. u. 26. 
 8.3.1.     átlagos ápolás 
 8.3.2.     fokozott ápolás (demens)

192 431 
208 119 
207 611 
199 627 

169 792 
181 917 

176 234 
190 262 

117 885 
124 180 
133 065 
125 080 

95 245 
97 980 

101 690 
106 325 

92 700 
96 300 

110 700 
100 200 

71 700 
75 300 

81 900 
84 300 

3 090
3 210
3 690
3 340

2 390
2 510

2 730
2 810
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Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj

havi összege
(Ft/hónap) 

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

9. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
 9.1.   Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. „A” épület 
 9.1.1.    átlagos ápolás 
 9.2.   „B” épület 
 9.2.1.    átlagos ápolás 
 9.2.2.    fokozott ápolás (demens)
 9.3.    „Új” épület 
 9.4.    2113 Erdőkertes 

179 343 

162 837 
186 354 
158 775 
182 688 

102 050 

81 035 
95 270 
91 825 

100 890 

84 900 

64 500 
69 000 
88 500 
53 100 

2 830

2 150
2 300
2 950
1 770

10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
 10.1.      átlagos ápolás 
 10.2.      fokozott ápolás (demens)

158 884 
177 656 

74 615 
83 340 

65 100 
69 000 

2 170
2 300

11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
 11.1.     átlagos ápolás 
 11.2.     átlagos ápolás egyágyas elhelyezés
 11.3.     fokozott ápolás (demens)

193 398 
193 396 
192 957 

107 250 
107 250 
100 555 

81 600 
90 900 
84 600 

2 720
3 030
2 820

12. 9700  Szombathely VI., Bogáti út 72.
 12.1.   „Nagykastély” épület
 12.1.1.     átlagos ápolás  három- és több ágyas elhelyezés
 12.1.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés
 12.1.3.     fokozott ápolás (demens)
 12.2.    „Kiskastély” épület
 12.2.1.     átlagos ápolás  három- és több ágyas elhelyezés
 12.2.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés
 12.2.3.     fokozott ápolás (demens)
 12.3   „Pavilon” épület
 12.3.1.     átlagos ápolás  három- és több ágyas elhelyezés
 12.3.2.     átlagos ápolás kétágyas elhelyezés
 12.3.3.     fokozott ápolás (demens)

171 242 
171 174 
171 232 

171 242 
171 174 
171 252 

171 248 
171 174 
171 242 

89 140 
89 105 
89 135 

89 140 
89 105 
89 145 

89 140 
89 105 
89 140 

84 900 
89 100 
84 900 

74 400 
89 100 
74 400 

85 200 
89 100 
85 200 

2 830
2 970
2 830

2 480
2 970
2 480

2 840
2 970
2 840

13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9–11. 
 13.1.     „A” épület 
 13.1.1.     átlagos ápolás 
 13.1.2.      fokozott ápolás (demens)
 13.2.    „B” épület 
 13.2.1.      átlagos ápolás 
 13.2.2.      fokozott ápolás (demens)
 13.3.    „C” épület 
 13.3.1.      átlagos ápolás 
 13.3.2.      fokozott ápolás (demens)
 13.4.    2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10. 
 13.4.1.      „A” „B”, „C” és „G” épület átlagos ápolás 
 13.4.2.      „C” épület fokozott ápolás (demens)

151 789 
172 792 

157 878 
178 842 

151 633 
176 539 

179 368 
218 911 

86 745 
99 830 

95 285 
99 495 

87 745 
97 340 

114 930 
148 520 

83 100 
87 600 

77 400 
83 100 

70 800 
73 800 

61 800 
63 300 

2 770
2 920

2 580
2 770

2 360
2 460

2 060
2 110

14. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
      SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
      HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI 

14.1.      Bp., XIII., Dózsa György út 152.
14.2.      Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.
14.3.      Bp. VIII., Kálvária u. 23.
14.4.      Bp. XI., Kocsis u. 26.
14.5.      Bp. IX., Külső-Mester u. 84.
14.6.      Bp. IX., Táblás u. 31. 
14.7.      Bp. X., Vaspálya u. 56. 
14.8.      Bp. IX., Gyáli út 33–35.
14.9.      Bp. XV., Kőrakáspark u. 1–8.
14.10.    Bp. XIII., Szabolcs u. 33–35.

97 915 
59 028 
93 966 
63 444 
57 371 
81 273 
72 374 
67 295 
70 006 
66 532 

58 885 
20 000 
54 935 
24 415 
18 340 
42 245 
33 345 
28 265 
30 975 
27 505 

10 800 
5 100 
8 400 
9 600 
7 800 
7 500 
7 800 
9 600 

10 200 
8 100 

360 
170 
280 
320 
260 
250 
260 
320 
340 
270 



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 889

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

Az Szt. 115. §-a 
szerint számított 

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj

havi összege
(Ft/hónap) 

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

1.  X., Halom u. 31.
1.1.   X., Gergely u. 85. 
1.1.1.     egyágyas 
1.1.2.     kétágyas

214 167 
194 265 

136 010 
121 120 

135 300 
120 000 

4 510
4 000

2  XI., Kamaraerdei út 16. 
 2.1.   „C” épület
 2.1.1.    egyágyas 
 2.1.2.    kétágyas
 2.2.   XI., Rupphegyi út 7. 
 2.2.1.    egyágyas 
 2.2.2.    kétágyas

196 639 
190 917 

191 292 
185 827 

108 110 
102 415 

107 960 
102 265 

108 000 
102 300 

107 700 
102 000 

3 600
3 410

3 590
3 400

3.  XII., Kútvölgyi út 20–22. 
 3.1.   XII., Kútvölgyi út 20–22. 
 3.1.1.    egyágyas 
 3.1.2.    kétágyas
 3.2.   III., Ányos u. 
 3.2.1.    kétágyas

231 792 
231 569 

197 446 

160 410 
160 190 

136 525 

160 200 
140 100 

130 200 

5 340
4 670

4 340

4. XX., Virág Benedek utca 36.
 4.1.   XX., Virág B. u. 36. „A” épület
 4.1.1.    egyágyas 
 4.1.2.    kétágyas

231 250 
221 979 

156 705 
147 435 

132 000 
121 200 

4 400
4 040

2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Az átlagot meghaladó minőségű  elhelyezési körülményeket biztosító 
tartós bentlakásos intézményekben fi zetendő intézményi térítési díjak összege

3. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Családok Átmeneti Otthonában fi zetendő intézményi térítési díjak összegee

�

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási

önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Gyvt. 147. §-a
szerint számított

intézményi
térítési díj

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj

havi összege
(Ft/hónap)

napi összege
(Ft/nap)

A B C D E

1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
    SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
    CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONAI
 1.1.    Bp., XIII., Dózsa György út 152.
 1.2.    Bp. XIV., Rákosszegpark 4. 

71 688
71 685

18 715
18 715

0
10 500

0
350
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás
és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről,

a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról 

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)–
(4) bekezdésében, valamint a 49. § (3) bekezdés b) pont-
jában, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
b) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt ré-

sze, amely a személytaxi-szolgáltatást végző sze-
mélytaxik utasfelvételi céllal történő tartózkodásá-
ra szolgál;

c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú léte-
sítmények közül a repülőterek melletti közterületen 
létesített taxiállomás;

d) szerződéses üzemeltető: a speciális taxiállomás üze-
meltetését megállapodás alapján ellátó gazdálkodó 
szervezet;

e) a közút forgalomtechnikai kezelője: a BKK Bu-
dapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság;

f) tevékenységi engedély: a külön jogszabály szerint 
az illetékes közlekedési felügyelőség által a sze-
mélyszállító tevékenység végzésére kiadott enge-
dély;

g) taxiállomás-használati hozzájárulás: a közlekedés-
szervező által a személytaxi-szolgáltató részére ki-
adott, a közlekedésszervező üzemeltetésében lévő 
taxiállomások rendeltetésszerű használatára feljo-
gosító hozzájárulás.

I. Fejezet

A személytaxival végzett személyszállítási 
szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő

és szervező szolgálat működtetésének feltételei

2. §

Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenysé-
gi engedéllyel, személytaxival végzett személyszállítási 
szolgáltatást, továbbá személyszállítási szolgáltatást köz-

vetítő és szervező szolgáltatást a vonatkozó egyéb jog-
szabályokban előírt feltételeken túl e rendeletben foglal-
tak szerint lehet folytatni. 

1. A személytaxival végzett személyszállítási 
tevékenység folytatásának feltételei

3. §

(1) Személytaxival személyszállítási szolgáltatást ki-
zárólag olyan járművel lehet végezni, amelyen – a külön 
jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató feliraton kívül 
– az e rendelet 1. mellékletében meghatározott módon, 
formátumban és tartalommal a személytaxi-szolgáltató 
által alkalmazott árak, valamint a panaszok megtételének 
lehetőségei is feltüntetésre kerülnek.

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” 
szót tartalmazó, borostyánsárga alapszínű, szemből és há-
tulról legalább 410×171 mm felülettel látszó, LED fény-
forrással megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: 
szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más fel-
irat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el. A szabad-
jelző megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve 
– a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem mű-
ködtethető, a viteldíjjelző készülék „szabad” állásában 
pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra borostyánsárga 
színnel világítania kell. Amikor a személytaxi nem vé-
gez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le 
kell szerelni. 

(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben megha-
tározottak szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha 
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló szabadjelzővel. 
Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és a közle-
kedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző 
is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló 
alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az 
ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben 
a (2) bekezdésben szabályozottak szerint használhatja.

(4) A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, 
hogy az általa üzemeltetett jármű külső és belső meg-
jelenése esztétikus és tiszta legyen, továbbá megfeleljen 
az e rendelet 2. mellékletében meghatározott követelmé-
nyeknek. 
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(5) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év 
alapján számított maximum 10 éves gépkocsival végez-
hető a 10. év december 31. napjáig.

(6) Minden év október 15-től a következő év március 
15-ig terjedő időszakban szolgáltatást teljesíteni kizáró-
lag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival 
lehet.

(7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől 
kezdődően legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 kör-
nyezetvédelmi besorolású, 2018. év január 1-jétől kezdő-
dően pedig legalább 55 kW teljesítményű és EURO 5 
kör nyezetvédelmi besorolású személygépkocsival foly-
tatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az 
összes hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges fi -
gyelembe venni.

(8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személy-
gépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja mini-
mum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a 
csomagtartó mérete minimum 430 liter. A gyárilag elekt-
romos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete mini-
mum 300 liter.

(9) Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 
15. között kizárólag működőképes légkondicionáló be-
rendezéssel rendelkező járművel folytatható.

(10) Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a fi -
gyelemfelhívást a járműben ki kell helyezni.

(11) A személytaxit bankkártyás fi zetésre alkalmas 
terminállal fel kell szerelni és azt működőképes állapot-
ban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bank-
kártyás díjfi zetési igényt teljesíteni kell, és valamennyi 
bankkártyával elektronikus módon történő fi zetést plusz 
díj felszámítása nélkül el kell fogadni.

(12) A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám ki-
zárólag a személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. melléklet-
ben szereplő módon helyezhető el. 

(13) Személytaxi-szolgáltatást végezni csak vala-
mennyi vonatkozó jogszabály együttes megtartása mel-
lett lehetséges. Nem végezhet személytaxi-szolgáltatást 
a vállalkozás, vagy az a személytaxija, amelyre vonatko-
zóan a tevékenység végzésére irányadó jogszabályok va-
lamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.

(14) A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi enge-
dély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szol-
gáltatásokról szóló törvény  szerinti előzetes igazolás ki-
adásához szükséges, e rendelet 11. §-ában meghatározott 
iratokat benyújtani a közlekedésszervezőnek. 

(15) Ha a vállalkozás több járművel végzett személy-
szállítási szolgáltatáshoz kér igazolást, az igazolás kiadá-
sának feltételeit minden járműre külön-külön kell meg-
vizsgálni. 

(16) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező az e 
rendelet 11. § szerinti taxiállomás-használati hozzájáru-
lással egyidejűleg adja ki.

2. A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező 
szolgálat működésére vonatkozó szabályok

4. § 

(1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező 
szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) a külön jogszabály 
szerinti tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény sze-
rinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 
5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továbbá a 
köztartozás-mentességről, a nevére szóló vezetékes tele-
fon-előfi zetésről, és a jelen paragrafus (6) bekezdésében 
előírt technikai eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, 
valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az alá-
írási címpéldányt a közlekedésszervezőnek benyújtani.

(2) A szolgálat köteles saját vállalkozásában folya-
matos diszpécserszolgáltatást fenntartani, amely a meg-
rendeléseket rögzíti, és a megrendelést továbbítja a szol-
gáltatást teljesítő tagja, munkavállalója, vele érvényes 
szerződésben álló alvállalkozója személygépkocsi-veze-
tőjéhez.

(3) A szolgálat köteles a beérkező és kiközvetített ren-
deléseket számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.

(4) A szolgálat a személytaxi-szolgáltatás értékesíté-
séhez fűződő telefon-előfi zetéseit a saját nevén köteles 
fenntartani. A szolgálatnak legalább egy vezetékes tele-
fon-előfi zetéssel kell rendelkeznie.

(5) A szolgálatnál a telefonhívásokat – ideértve a 
megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesí-
tő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – 
elektronikus formában rögzíteni kell, és a rögzítésétől 
számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

(6) A szolgálat diszpécseralkalmazása:
a) térinformatikai alapon rendszerbe szervezett, 
b) az irányított taxi-gépkocsik adatkommunikációba 

kapcsolt eszközei minimum 5 másodperces frissíté-
sű, 20 méternél pontosabb pozíció és irány megha-
tározására, továbbá kétirányú adatkommuniká cióra 
alkalmasak, 

c) a beérkező rendelési cím és kiállási idő manuális, 
vagy adatkapcsolat módú rögzítésén túl, önműködő 
(személy beavatkozásától mentes) módon választ-
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ja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb pozícióban − 
hely, irány, távolság, idő – lévő szabad személytaxit 
azzal, hogy a rendszer a közlekedési szabályok és 
az aktuális forgalmi viszonyok fi gyelembevételével 
a valós közúti útvonalakon történő (nem légvonal-
ban számított) távolság számítására alkalmas,

d) képes a személytaxiban hangjelzés mellett olvas-
ható módon a pontos rendelési címet és időpontot 
megjeleníteni, vagy amennyiben a jármű navigáci-
ós berendezéssel ellátott és ezen eszközt a személy-
taxi-szolgáltatást végző személy üzemelteti, képes 
az úti célt az eszközbe adatkapcsolati úton − embe-
ri beavatkozás nélkül – továbbítani,

e) képes rögzíteni a telefonon, faxon, e-mailben, le-
vélben, vagy on-line érkező megrendeléseket.

(7) A diszpécseralkalmazás (6) bekezdésben foglal-
taknak való megfelelőségéről a közlekedésszervező ta-
núsítványt állít ki.

5. §

(1) Nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közve-
títő és szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek 
köztartozása van, vagy pénzügyi megfelelőségét igazol-
ni nem tudja.

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfele-
lő, ha saját tőkéje eléri az 50 millió forint összeget. Az a 
szolgálat, amely 400 gépkocsit meghaladó gépkocsipark 
szervezésében vesz részt, a 401. gépkocsitól ezen felül 
további 25 000 Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét is köte-
les igazolni.

(3) A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása cél-
jából a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevé-
kenység megkezdése előtt a taxiállomás-használati hoz-
zájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ezt 
követően pedig minden év június 15-ig megküldi a köz-
lekedésszervező részére. Amennyiben a szolgálat könyv-
vizsgálatra kötelezett, a számviteli törvény szerinti be-
számolóhoz csatolni kell a könyvvizsgáló véleményét is.

II. Fejezet

A taxiállomások létesítésére és igénybevételére 
vonatkozó szabályok

3. Taxiállomás létesítése

6. §

(1) Budapest főváros közterületein taxiállomás létesí-
tése, használata és üzemeltetése e rendelet szabályai sze-
rint engedélyezhető és végezhető.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület 
az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet, 
építmény közhasználatra, jármű- vagy gyalogosforgalom 
részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás 
szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.

7. §

(1) Taxiállomás létesítése a közlekedésszervező fel-
adata. A taxiállomás helyének kijelölését – a vonatko-
zó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a közút forga-
lomtechnikai kezelőjénél kell kezdeményezni.

(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvé-
nyek alkalmával – a 8. §-ban előírt feltételek betartása 
mellett – ideiglenes taxiállomás is létesíthető.

(3) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás 
létesítésére, használatára és üzemeltetésére a közterü-
let tulajdonosától közterület-használati hozzájárulást kell 
kérni. A hozzájárulás határozott időtartamra vagy megha-
tározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területeken a taxiállomás létesítésére, használatára és 
üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájáru-
lásról jelen rendelet előírásai alapján és a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendelet-
ben foglalt hatásköri és eljárási szabályok megfelelő al-
kalmazásával kell dönteni.

8. § 

(1) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-
használati hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszer-
vező nyújtja be a közterület tulajdonosánál.

(2) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a 
tulajdonos önkormányzat a hozzájárulásában rögzíti.

4. A taxiállomásokat üzemeltető szervezet

9. §

(1) Budapest főváros közigazgatási területén lévő ta-
xiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésé-
vel és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására 
a közlekedésszervező jogosult.

(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények 
közül a repülőterek melletti közterület üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatokat – önkormányzati rendeletet kivé-
ve – jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köte-
les ellátni, vagy a közterület használatának jellege, vagy 
a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fo-
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kozott biztonsági követelmények azt indokolják, a köz-
lekedésszervező az ilyen közterület üzemeltetését végző 
gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenn-
tartásával, működtetésével, és megszüntetésével kapcso-
latos feladatok ellátásáról – e rendelet általános vagy a 
10. §-ban foglalt különleges szabályainak fi gyelembevé-
telével – megállapodást köthet.

(3) A közlekedésszervező a taxiállomások használa-
tával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtá-
sával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol 
mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállal-
kozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel, vagy 
az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszai-
kat előadhatják.

5. Speciális taxiállomás

10. §

(1) A 9. § (2) bekezdésében szereplő speciális fel-
tételeknek megfelelő közterületen lévő vagy létesíten-
dő taxiállomás (a továbbiakban: speciális taxiállomás) 
üzemeltetésére – a közterületre vonatkozó különleges 
jogszabályi előírásokra, és a közterület használatának 
jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – 
e rendelet rendelkezései az alábbi (2)–(6) bekezdésekben 
foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

(2) A speciális taxiállomás használatához – a 11. §-ban 
foglaltaktól eltérően – a szerződéses üzemeltető adja meg 
a hozzájárulást az általa pályázati úton, legfeljebb 5-5 
évre kiválasztott, személytaxi-szolgáltatás végzésére 
egyébként jogosult vállalkozás számára, és állapítja meg 
a hozzájárulás megadásának módját és feltételeit. A spe-
ciális taxiállomás használatára feljogosító hozzájárulás 
megszerzése nem mentesíti a vállalkozást a személytaxi-
szolgáltatás végzésére vonatkozó egyéb jogszabályi elő-
írások teljesítésének kötelezettsége alól.

(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás dí-
ját és fi zetésének módját – a 11. §-tól eltérően – a szerző-
déses üzemeltető állapítja meg és érvényesíti a kiválasz-
tott vállalkozással szemben.

(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozó-
an a szerződéses üzemeltető a kiválasztott vállalkozással 
szemben – e rendeletben foglaltakon kívül – a magasabb 
színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében további 
feltételeket, valamint az utasforgalom irányításával, szer-
vezésével összefüggésben a helyszíni sajátosságoknak 
megfelelő más előírásokat is érvényesíthet, ezek azonban 
nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek a 
kiválasztott vállalkozás számára méltánytalanok vagy in-
dokolatlan megkülönböztetésre alkalmasak.

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, 
e rendeletben és az üzemeltetési feladatokra kötött meg-
állapodásban foglalt előírások betartását – a 13. §-ban 
felsoroltakon kívül – a szerződéses üzemeltető is jogo-
sult és köteles ellenőrizni, a szabálysértésekről és a meg-
tett intézkedésekről pedig köteles értesíteni a közleke-
désszervezőt.

(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól 
szóló megállapodást a közlekedésszervező és a szerző-
déses üzemeltető e rendelet keretei között, e rendelet kü-
lönleges szabályaira is fi gyelemmel kötheti meg az aláb-
biak szerint:

a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – az utasok 
egyenlő elbánását biztosítva – a nem az általa pá-
lyázati úton kiválasztottak körébe tartozó, utassal 
érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfelelő 
utaskiszállási, a rendelésre hívott személytaxi-szol-
gáltatók részére pedig megfelelő utasfelvételi pon-
tokat biztosít a speciális taxiállomáson kívüli terü-
leten.

b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa ki-
írt pályázatban és az annak eredményeként létrejött 
szerződésben rögzíti az e rendeletben foglalt felté-
teleknek való megfelelési kötelezettséget a pályá-
zók és a kiválasztott vállalkozás részére, amely-
nek fennállását a szerződés teljes időtartama alatt 
jogosult és köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések ta-
pasztalatairól, a jogsértésekről köteles rendszere-
sen tájékoztatni a közlekedésszervezőt, aki a jog-
sértéseket nyilvántartja.

c) a megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyű-
léstől átruházott hatáskörben eljáró főpolgármester 
előzetes jóváhagyása szükséges.

6. A taxiállomás-használati hozzájárulás

11. §

(1) Budapest főváros területén létesített taxiállomá sok 
használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájáru-
lást – a 10. §-ban foglaltak kivételével – a közlekedés-
szervező adja ki.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a 
személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továb-
biakban: vállalkozás) csak a taxiállomások használatára 
jogosító hozzájárulás (a továbbiakban: taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás) birtokában használhatja.

(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájáru-
lás iránti kérelmet a közlekedésszervezőnél nyújthatja be 
a taxiállomás-használati hozzájárulás lejártát megelőző 
30 napon belül.
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(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaz-
nia:

a) a vállalkozás neve,
b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, 

anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói 
igazolványának száma,

c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhe-
lye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,

d) a személytaxi forgalmi rendszáma,
e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
g) taxi-igazolólap száma,
h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest 

főváros területén végzendő iparűzésiadó-köteles 
tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Ön-
kormányzathoz adóalanyként a (10) bekezdésben 
szereplő határidőn belül bejelentkezik vagy, hogy 
a vállalkozás a Budapest főváros területén végzett 
iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként be-
jelentkezett és adótartozása nem áll fenn,

i) nyilatkozat arról, hogy a jármű az e rendelet 1. és 2. 
mellékleteiben foglaltaknak megfelel.

(5) A kérelemhez mellékelni kell egyéni vállalkozó 
esetén a vállalkozói igazolványának, gazdasági társaság 
esetén a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatának 
és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy 
aláírásmintájának másolatát.

(6) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati 
hozzájárulás kiadása előtt jogosult az alábbi okiratokat 
megtekinteni:

a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,
b) a cégkivonat hiteles példányát,
c) az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta eredeti 

példányát,
d) a forgalmi engedélyt,
e) különleges (sárga) rendszám használatát engedé-

lyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,
f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,
g) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolóla-

pot,
h) a Budapest főváros területére érvényes taxienge-

délyt,
i) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 12. § 

(10) bekezdés szerinti díjat befi zette.

(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését 
követően – a taxiállomás-használati hozzájárulást csak 
abban az esetben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e 
rendelet feltételeinek megfelel. 

(8) A közlekedésszervező a díj bankszámláján történt 
jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás ne-
vére és a gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulást ad ki.

(9) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi há-
rom részből áll:

a) a közlekedésszervezővel kötött megállapodás (a to-
vábbiakban: taxiállomás-használati megállapodás),

b) a közlekedésszervező által kiadott, a taxiállomás-
használati megállapodás megkötését igazoló kártya 
(a továbbiakban: kártya),

c) a közlekedésszervező által kiadott, sorszám szerint 
nyilvántartott öntapadós matrica (a továbbiakban: 
matrica).

(10) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását 
követő 60 naptári napon belül a vállalkozó köteles iga-
zolást benyújtani a közlekedésszervezőnek arról, hogy a 
Budapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles 
tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormány-
zathoz adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem 
áll fenn. Amennyiben a vállalkozás ezt az igazolást határ-
időre nem nyújtja be, úgy a részére kiadott taxiállomás-
használati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a ta-
xiállomás-használati hozzájárulás megszűnik, a kártya és 
a matrica pedig érvénytelenné válik).

(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát 
a személytaxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör 
mögött kell elhelyezni. A közlekedésszervező által biz-
tosított kártyát a személytaxi vezetője ellenőrzés esetén 
köteles átadni.

(12) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati 
megállapodás egy másolati példányát köteles megkül-
deni a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedé-
si Felügyelőségének, valamint a taxiállomás-használa-
ti hozzájárulás kiadásától számított 30 napon belül – a 
vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően – kö-
teles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes ta-
xiállomás-használati hozzájárulással rendelkező vállal-
kozások azonosító adatairól.

(13) A közlekedésszervező a vállalkozás által rendel-
kezésére bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-
használati hozzájárulás érvényességének ideje alatt is jo-
gosult. E célból felkérheti a vállalkozást az (5) bekezdés 
és a (6) bekezdés d–i) pontok szerinti okiratok felmutatá-
sára, és elvégezheti a jármű szemléjét is.

7. A taxiállomások használata

12. §

(1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel cél-
jából történő – várakozására lehet használni. Más jármű-
vek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára 
nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartóz-
kodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan
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a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötöt-
ték, és ezzel együtt a díjat befi zették,

b) a közlekedésszervező a kártyát kiadta, és azzal a 
személytaxi vezetője a helyszínen rendelkezik,

c) a közlekedésszervező a matricát kiadta, és azt a 
személytaxin az előírt módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifa-tábla matricát kiadta, 
és azt a személytaxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjogokat tartalmazó tá-
jékoztatót kiadta, és azt a személygépkocsiban e 
rendelet mellékletében szereplő, előírt módon elhe-
lyezték.

(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, ér-
kezési sorrendben, világító szabadjelzővel, utasfelvételi 
céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás használata – a 9. § (2) bekezdésében, 
valamint a 10. §-ban foglaltak kivételével – minden jog-
szabályi feltételnek megfelelő személytaxi számára meg-
engedett, egyéb megkülönböztetést alkalmazni nem le-
het, beleértve a különböző kommunikációs berendezések 
(URH-készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.) taxiállo-
más-kisajátítás célú használatát, továbbá a taxiállomásra 
szabályosan érkező személytaxi akadályozását a taxiállo-
más használatában.

(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világí-
tó szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomá-
sokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak ve-
zetője nem hagyhatja el.

(7) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sor-
rendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sor-
rendben első, hanem a hátrébb álló személytaxit választ-
ja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi személytaxi 
vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a 
taxiállomás elhagyását elősegíteni.

(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást 
nyújtó vállalkozás felé éves időszakra vonatkozó taxiál-
lomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. A ta-
xiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell meg-
állapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának 
– ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás 
működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxi-
állomások karbantartása, új állomások létesítése, taxiál-
lomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, stb.), és 
az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fede-
zetét biztosítsa.

(9) A díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát 
megelőzően köteles a közlekedésszervező részére meg-
fi zetni. A személytaxi év közbeni szolgáltatási körből 
történő kivonása esetén a befi zetett díjnak az egy évből 

hátralévő arányos része a vállalkozás számára visszaté-
rítésre kerül.

(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft+áfa. Gyári elekt-
romos, hibrid és a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tar-
talék benzintartályú – gépkocsik esetén az éves díj mér-
téke 20% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 
32 000 Ft+áfa.

(11) A díjat a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán 
bankkártya használatával, vagy az ügyfélszolgálaton be-
szerezhető postai átutalási megbízás útján, vagy banki át-
utalással lehet befi zetni.

8. Személytaxival végzett jogellenes
személyszállítási szolgáltatás jogkövetkezménye

13. §

(1) Az e rendelet II. Fejezetében (6–12. §), továbbá a 
mellékleteiben foglaltak megtartását Budapest közigaz-
gatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi. 

(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok 
betartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ha-
tóságok mellett a Fővárosi Önkormányzat közterület-fel-
ügyelői is jogosultak és kötelesek ellenőrizni. Az ellenőr-
zést az érintett szervek közösen is végezhetik. A Fővárosi 
Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során, 
amennyiben a szabályok megsértését észlelik, a megtett 
intézkedésről kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt, 
aki erről nyilvántartást vezet.

(3) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti el-
lenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, 
amelynek egy példányát az illetékes közlekedési felügye-
lőség, vagy más hatóság részére a jegyzőkönyv felvételét 
követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtéte-
le céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell 
a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxi-szolgáltatás-
ra vonatkozó előírásokat megsérti, vagy a taxiállomást 
nem rendeltetésszerűen használja – ideértve különösen a 
szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést, rongá-
lást –, attól a közlekedésszervező a taxiállomás-haszná-
lati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás 
azonnali hatályú felmondásával visszavonja.

(5) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati 
hozzájárulás visszavonásáról a vállalkozás mellett az il-
letékes közlekedési felügyelőséget is értesíti.

(6) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavoná-
sáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül 
a vállalkozás a részére átadott kártyát köteles a közleke-
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désszervező ügyfélszolgálatán leadni, és a személytaxi-
ról a matricát eltávolítani.

(7) A helyszíni bírság megfi zetése, a közigazgatási ha-
tósági eljárás kezdeményezése nem mentesít a díj fi ze-
tésére vonatkozó kötelezettség, továbbá a közlekedés-
szervezőnek a taxiállomás helyreállításával kapcsolatban 
felmerült költségei megfi zetésének kötelezettsége alól.

III. Fejezet

A személytaxi-szolgáltatás során
alkalmazható viteldíjak 

14. §

(1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden 
olyan személytaxi-szolgáltatásra, melyet Budapest köz-
igazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel 
rendelkező személytaxi üzemeltetésével nyújtanak.

(2) Az e fejezetben foglaltakat alkalmazni kell minden 
olyan személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó megrendelés 
teljesítése közben – ideértve a szállodákkal, a közösségi 
közlekedés állomásaival (vasút-, illetőleg autóbusz-állo-
más, repülőtér, hajóállomás), a színházakkal és az egész-
ségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvar-
feladatokat is –, amelyek Budapest területén történnek.

9. A viteldíj képzése

15. §

(1) A Budapest főváros közigazgatási területére kiadott 
tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxikkal 
végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék 
(a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből ké-
pezi:

a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdé-
sekor felszámítható díj;

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a 
megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysé-
ge: forint/kilométer);

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a 
taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámít-
ható díj (mértékegysége: forint/perc).

(2) A fi zetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a 
távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – 
a határsebesség fi gyelembevétele mellett – képezi. A ha-
társebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb se-
bességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal 
arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az 
idővel arányos díj növekedését rögzíti.

(3) Az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebes-
ség érték alatt alkalmazható.

(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során ki-
zárólag az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek ke-
rülhetnek felszámításra. Telefonon történő megrendelés 
esetén a kiállásért nem taxaméterrel meghatározott díj 
nem számítható fel.

10. A viteldíj mértéke

16. §

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített ható-
sági árként – a következő (a díjtételek az általános forgal-
mi adót tartalmazzák):

Alapdíj (Ft)
Távolsággal 

arányos egységdíj
(Ft/km)

Idővel arányos 
egységdíj
(Ft/perc)

450 280 70

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a 
közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szol-
gáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási hatá-
ráig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés 
szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.

11. Személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás 
és a szolgáltatást közvetítő szolgálatok ellenőrzése

17. §

(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest 
közigazgatási területén belül a közlekedésszervező el-
lenőrzi. 

(2) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti el-
lenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, 
amelynek egy példányát az illetékes közlekedési felügye-
lőség, más hatóság, vagy a Fővárosi Önkormányzat köz-
terület-felügyelői részére a jegyzőkönyv felvételét kö-
vető 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele 
céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a 
közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

Záró és átmeneti rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
A jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt ren-
delkezéseket – kivéve a 2018. január 1-jétől alkalmazan-
dó műszaki feltételeket – a rendelet kihirdetése napján 
érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendel-
kező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől kell 
alkalmazni.

(2) Az e rendelet I. fejezetében (2–5. §) foglaltak-
nak való megfelelést a rendelet hatálybalépésekor kiadott 
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taxi állomás-használati engedéllyel rendelkező taxivállal-
kozások esetén a taxivállalkozás első ízben a rendelet ha-
tálybalépését követő taxiállomás-használati hozzájárulás 
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles iga-
zolni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rende-
let 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati ren-
deletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegy-
zéke) „4. Közúti közlekedés” cím 4.6. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás 
üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapo-
dást.

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)”

(4) Hatályát veszti 
a) a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb ha-

tósági árként való megállapításáról és annak alkal-
mazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv. 
Kgy. rendelet,

b) a Budapest főváros közterületein a taxiállomá sok 
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének 
rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. ren-
delet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A személytaxival végzett személyszállítási szolgálta-
tás a főváros közlekedésében jelentős szerepet játszik. Az 
elmúlt években egyre növekvő elégedetlenség tapasztal-
ható mind az utasok, mind a személytaxi-szolgáltatást 
végzők részéről a szabályozás hiányosságai, a kevés-
sé szabályozott piaci viszonyok miatt. A taxivállalkozók 
jelentős része a főváros területén végzi tevékenységét, 
így az állami szabályozás mellett indokolt olyan, a fővá-
ros környezetvédelmi, egészségvédelmi céljait szolgáló, 
a főváros speciális igényeinek megfelelő feltételrendszer 
kialakítása, amely ellenőrzött és szabályozott piaci körül-
ményeket is teremt.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény megfelelő felhatalmazást ad a Fővárosi Ön-
kormányzat részére a szabályozás kialakítására.

A rendelet szabályozza a személytaxi-szolgáltatás és 
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat működtetésének feltételeit és a feltételek ellenőrzésé-
nek rendjét, a taxiállomások kialakítására és használatá-
ra vonatkozó szabályokat, továbbá a taxivállalkozás által 
nyújtott személyszállítási szolgáltatás legmagasabb ha-
tósági árait is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. §-a rögzíti a rendelet alanyait, továbbá 
fogalmakat határoz meg. 

A 2. §-hoz

A rendelet 2. §-a rögzíti, hogy személytaxival végzett 
személyszállítási szolgáltatást, továbbá személyszállítási 
szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást e rende-
letben foglaltak szerint lehet folytatni.

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormány-
zat rendeletében a közigazgatási területén végzett sze-
mélytaxi-szolgáltató működését meghatározott feltéte-
lekhez kötheti. Annak a személygépkocsinak, amellyel 
a vállalkozó a személytaxi-szolgáltatást végezni kívánja, 
meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezé-
sének és tartásának műszaki feltételeiről szóló rendelet 
előírásainak, valamint e rendelet feltételeinek.

A műszaki paraméterek megfogalmazásánál utasbiz-
tonsági, utaskényelmi szempontok érvényesülnek, ami-
kor egy középkategóriás gépkocsi méret és motorteljesít-
mény adatait írja elő a rendelet.

Környezetünknek a legkárosabb hatást a közúti köz-
lekedésben részt vevő belső égésű motorokkal hajtott 
járművek okozzák. Budapest útjain meghatározó a régi 
gépkocsik folyamatos jelenléte, üzemeltetésük környe-
zetterhelő hatása. Indokolt, hogy a környezetvédelmi 
előírásoknak jobban megfelelő, magasabb minőségi pa-
ramétereket írjon elő a rendelet.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény rögzíti, hogy védelmet kell 
nyújtani a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy 
egészségi állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet 
igénylő személyek részére a passzív dohányzás káros ha-
tásaival szemben. Ezt szem előtt tartva tiltja a rendelet a 
dohányzást a taxi gépkocsikban.

A rendelet 3. §-a rögzíti továbbá a személytaxi-szol-
gáltatást végző vállalkozások, továbbá a személytaxi-
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szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működé-
sének feltételeit. Meghatározza, hogy a tevékenységi 
engedély kiadását megelőzően a közlekedésszervező el-
lenőrzi és igazolja a feltételek teljesülését.

A 4–5. §-hoz

A rendelet 4–5. §-a rögzíti a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működése körében a te-
vékenység folytatásához szükséges infokommunikációs 
eszközök alapvető műszaki sajátosságait, további felté-
telként köztartozás-mentességet és a tevékenység folyta-
tásához szükséges mértékű tőkeerőt ír elő.

A 6. §-hoz

A rendelet 6. §-a rögzíti, hogy a taxiállomások létesí-
tése, használata, üzemeltetése csak az e rendeletben fog-
lalt szabályok megtartása esetén lehetséges.

A 7–8. §-okhoz

A rendelet 7. §-a meghatározza a taxiállomások létesí-
tésének szabályait.

A 9. §-hoz

A rendelet 9. §-a kijelöli a főváros területén taxiállo-
mások létrehozására és üzemeltetésre jogosult szerveze-
tet, egyben előírja, hogy a kijelölt társaság köteles ügy-
félszolgálati irodát létesíteni és fenntartani.

A 10. §-hoz

A rendelet 10. §-a a fokozott biztonsági előírásokkal 
rendelkező területeken – ilyenek pl. a repülőterek – léte-
sített taxiállomásokkal kapcsolatos speciális szabályokat 
tartalmazza, meghatározza továbbá a szolgáltató, a köz-
lekedésszervező és a szerződéses üzemeltető szervezet 
közötti együttműködés formáját és tartalmát.

A 11. §-hoz

A rendelet 11. §-a meghatározza a taxi-szolgáltatói, a 
személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat 
előzetes hozzájárulás és a taxiállomás használatához tör-
ténő szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelem tartalmi ele-
meit, a hozzájárulás kiadásának rendjét és az ezzel ösz-
szefüggő adatkezelési szabályokat, biztosítja továbbá a 
szolgáltató részére a kérelemben foglalt adatok ellenőr-
zésének lehetőségét.

A 12. §-hoz

A rendelet 12. §-a a taxiállomások használatának rend-
jét szabályozza.

A 13. §-hoz

A rendelet 13. §-a a taxiállomások jogellenes haszná-
latának jogkövetkezményeit  határozza meg, és szabá-
lyozza az esetlegesen alkalmazható szankciók körét.

A 14–16. §-okhoz

A rendelet e §-ai a személytaxi-szolgáltatás viteldíját 
hatósági árként állapítják meg, tekintettel a piacon kiala-
kult torz helyzetre és a személytaxi-vállalkozások erre 
vonatkozó igényére, a lefolytatott egyeztetések eredmé-
nyére.

A 17. §-hoz

A rendelet 17. §-a a személytaxival végzett személy-
szállítási szolgáltatás előírásai betartásának ellenőrzé-
sét határozza meg, és előírja a közlekedésszervező ezzel 
kapcsolatos feladatait. 

A 18. §-hoz

A rendelet 18. §-a záró és átmeneti rendelkezéseket 
tartalmaz. 
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1. melléklet  a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Budapest közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelkező személytaxi műszerfalán és a jobb és bal hát-
só ablakán e rendeletben rögzített hatósági árként meghatározott konkrét tarifát jól látható módon a közlekedésszerve-
ző egységes tarifatájékoztató táblázatával kell feltüntetni. A személytaxin 200×200 mm-es méretben elhelyezendő belül-
ről olvashatóan a közlekedésszervező egységes tarifatáblázata a jármű jobb és bal hátsó ablakán átlátszó fólia–fehér betű, 
műszerfalán nem átlátszó fólia–fekete betű kivitelben.

2. A műszerfalon elhelyezett tarifatájékoztató táblázattal együtt fel kell tüntetni a szolgáltatással kapcsolatos panasz-
bejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatást. A közlekedésszervező egységes tarifatáblázata tartalmazza a panaszbejelen-
tés lehetséges címzettjeit (az intézmény nevének és címének feltüntetésével):

Panaszaival kapcsolatosan a következő helyeken tehet bejelentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.
 e-mail: bkk@bkk.hu
 tel: +36 1 3 255 255; +36 30 774 1000

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,
 Fogyasztókapcsolati Iroda
 1052 Budapest, Városház utca 7. 

3. A szöveges információkat mindkét tájékoztatón a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell írni.

4. A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes tarifaelemek díjait minimum 4 mm magas kövér betűkkel kiemelten kell 
feltüntetni.

5. A közzétett információkat – a díjak kivételével – minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemelten kell feltüntetni. 
A személytaxi jobb oldali hátsó ajtaján 500×200 mm-es méretben el kell helyezni e rendelet 16. §-ában rögzített hatósági 
árként meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű értelmezéssel, átlátszó fólián alkalmazott fekete kövér betűkkel.

6. A bal első ajtón alkalmazni szükséges a közlekedésszervező által kiadandó „Minősített budapesti taxi” feliratú mat-
ricát 250×80 mm-es felületen átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűkkel.

7. Az „Utasinformáció” című közlekedésszervezői kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében szükséges laminált ki-
vitelben kihelyezni, az első ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét oldalon jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb 
oldalon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés melletti kesztyűtartóban fekvő A5-ös méretben, egyik oldalon angol, 
másik oldalon magyar nyelven.
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2. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelmények

1. Felhasznált színek: 
Sárga: RAL 1023 Traffi c Yellow vagy ezzel megegyező szín
Fekete: RAL 9017 Traffi c Black vagy ezzel megegyező szín

2. Az autó alapszíne: 
Sárga: RAL 1023 Traffi c Yellow vagy ezzel megegyező szín

3. Felhasznált betűkészlet: 
Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt/Bold (kövér)
Angol szövegnél: Frutiger Next Lt/Medium Italic (dőlt félkövér)

4. Taxi pepita sáv:
Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete–átlátszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látvá-
nya a járműre felragasztva fekete–sárga (alapszínnel megegyező kódú).

A sáv mérete:
minimum: 1 négyzet – 40×40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas
optimális: 1 négyzet – 50×50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas
maximum: 1 négyzet – 60×60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

5. Megjelenítendő elemek színei: 
A kötelező információs elemek a kocsi karosszériáján fekete, az ablakokon fehér színnel jelennek meg. A belső térben leg-
alább 70%-os kontrasztkülönbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.

6. Kötelező elemek:
a. Jobb első ajtó

• Taxi engedélyszáma (250×80 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt
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b. Jobb hátsó ajtó
• Egységes kilométerdíj (500×300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

c. Jobb hátsó ajtó ablaka
• Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger 

Next Lt
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• Használható bankkártyák (100×200 mm-es felületen, a hátsó kisméretű ablakon): Átlátszó matricán

d. Bal első ajtó
• „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” feliratú matrica (250×80 mm-es felületen) átlátszó fólia kivi-

telben, fekete félkövér betűkkel.

e. Bal hátsó ajtó
• Nem helyezhető el semmi.

f. Bal hátsó ajtó ablaka
• Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger 

Next Lt
• Használható bankkártyák (100×200 mm-es felületen): Átlátszó matricán
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g. Kocsi eleje
• Nem helyezhető el semmi.

h. Kocsi hátulja
• Nem helyezhető el semmi.

i. Kocsi oldala
• Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és C oszlop között).

7. Opcionális elemek

a. Jobb első ajtó
• A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója (250×250 

mm-es felületen) és telefonszáma (250×80 mm-es felületen): Átlátszó matricán, fehér háttér nélkül (ha kiegészítő 
szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt).

b. Jobb hátsó ajtó
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

c. Jobb hátsó ajtó ablaka
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

d. Bal első ajtó
• a „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” feliratú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és 

közvetítő szolgálat közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója (250×250 mm-es felületen) és telefonszá-
ma (250×80 mm-es felületen): Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az fekete Frutiger Next Lt)

e. Bal hátsó ajtó
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

f. Bal hátsó ajtó ablaka
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

g. Kocsi orra
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.

h. Kocsi hátulja
• Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás mellett opcionálisan felhasználható reklámfelület, mely-

nek mérete:

Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.
Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl.

Példa:
Hátsó tengelytáv: 1520 mm
Engedélyezett szélesség: 1520/2=760 mm – középre rendezve.

Egységes taxi szabadjelző: 

A szabadjelző befogadó mérete: 410×171 mm
Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel tartalmazza a taxi kiírást.
A felirat színe: Fekete
Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete
A keretben található sárga szín: Borostyánsárga.
Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel világít.
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A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábra szemlélteti:
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3. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Utasjogok a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 907

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
32/2013. (IV. 18.) 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, valamint a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest közlekedésszervezési feladatainak el-
látásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § 
(1) bekezdése 33. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

(A Fővárosi Önkormányzat a következő feladatok el-
látására jelöli ki a Közlekedésszervezőt:)

…
„33. elektronikus alapú jegy- és bérletértékesítési és 

ellenőrzési rendszer kialakításához szükséges előkészí-
tő feladatok ellátása, kialakítása, működtetése és fejlesz-
tése;”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkö rűen 
Működő Részvénytársaság, mint közlekedésszervező 
elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos feladatainak 
Kijelölő Rendeletben történő pontosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jelen pont módosítása szükséges annak érdekében, 
hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkö rűen 
Működő Részvénytársaság, mint közlekedésszervező 
az elektronikus jegyrendszer vonatkozásában elektroni-
kus jegyrendszerrel kapcsolatos kialakítással kapcsola-
tos előkészítő feladatok ellátásán túl, jogosult legyen az 
elektronikus jegyrendszer kialakítására, működtetésére 
és ezzel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátására is.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2013. január 26-i rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkor-
mányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. 
évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
2. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-i köz-
gyűlésének napirendi pontjaihoz előzetes döntés 
meghozatala.
3. Javaslat a „Budapest XXI., csepeli gerincút I. 
ütem (Szabadkikötő út–Posztógyár utca között)” 
című projekt kapcsán elvégzendő területrendezé-
si eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., 
és a Budapesti Szabadkikötő Zrt., és a Budapesti 
Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest 
Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot ren-
dező megállapodás, továbbá a T-85520 számú vál-
tozási vázrajzra vonatkozó, illetve a T-85521 számú 
változási vázrajzra vonatkozó szerződések jóváha-
gyására.
4. Javaslat bizottsági tag alelnökké választására. 

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és 
a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevéte-
lek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormány-
zatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosz-
tásáról. 

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. 
február 6-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjai-
ra vonatkozó előzetes döntések meghozatala.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 

56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, 
hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-án 
tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo-
gassa a következő döntések meghozatalát:
– A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 1.) na-
pirendi pontja tekintetében:
Elfogadja a 2013. évi beruházási tervet 4 648 000 E 
Ft főösszeggel, a jelen határozatban foglalt kiegé-
szítéssel.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 2.) na-
pirendi pontja tekintetében:
• elfogadja a bekötővezetékek cseréjére vonatko-
zó, legfeljebb 180,00 M Ft+áfa értékű beruházási 
alapokmányt; 
• elfogadja a Budapest III. kerület, Kunigunda 
útja 60/b. szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyú, 
legfeljebb 369,00 M Ft+áfa értékű beruházási alap-
okmányt;
• elfogadja a vízmérők 2013. évi felújítására, el-
használódott mérők cseréjére vonatkozó, legfeljebb 
242,40 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a Budapest V. kerület, Kossuth té-
ren az Országház előtt, a DN 1200 mm-es Sentab 
főnyomóvezeték, valamint az elosztóvezetékek 
cseréje tárgyú, legfeljebb 450,00 M Ft+áfa értékű 
beruházási alapokmány 1. sz. módosítását; 
• elfogadja a Budapest VII. kerület, Baross téren 
húzódó DN 500 mm-es gerincvezeték, valamint 
a DN 80 mm-es, a 150 mm-es és DN 200 mm-es 
elosztóvezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 
65,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt;
• elfogadja a Békásmegyeri alapgépház rekonst-
rukciója (I. ütem) tárgyú, legfeljebb 131,00 M 
Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a Budapest V. kerület, Ferenciek tere 
átépítéséhez kapcsolódó, DN 600 mm-es gerincve-
zeték és a DN 150 mm-es, a DN 200 mm-es és a 
DN 250 mm-es elosztóvezetékek cseréjére vonat-
kozó, legfeljebb 63,00 M Ft+áfa értékű beruházási 
alapokmányt; 
• elfogadja a Budapest XII. kerület, Győri úton, a 
Kapitány utcában, az Avar utcában, valamint a Tál-
tos utcában húzódó DN 80 mm-es és DN 100 mm-
es elosztóvezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 
65,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt; 
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• elfogadja a Budapest XI. kerület, Kelenhegyi 
út, Mányoki út, Orlay utca, Csíky utca, Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem te-
rülete nyomvonalon húzódó DN 1000 mm-es 
főnyomóvezeték és a DN 200 mm-es elosztóveze-
ték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 300,00 M Ft+áfa 
értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a Budapest VIII. kerület, Mátyás té-
ren, valamint a Dankó utcában a DN 500 mm-es 
gerincvezeték és a DN 100 mm-es elosztóvezeték 
cseréjére vonatkozó, legfeljebb 125,00 M Ft+áfa 
értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a medencék vízszigetelésének felújí-
tása (V. ütem) tárgyú, legfeljebb 137,00 M Ft+áfa 
értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a Gilice téri új gépház rekonstrukciója 
(I. ütem) tárgyú, legfeljebb 57,00 M Ft+áfa értékű 
beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a Szigeti I. kútsor 7. sz. és 8. sz. ak-
nakút átépítése csáposkúttá tárgyú, legfeljebb 
196,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmányt; 
• elfogadja a víztermelő kutak felújítása tárgyú, 
legfeljebb 250,00 M Ft+áfa értékű beruházási alap-
okmányt.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 3.) na-
pirendi pontja tekintetében:
• Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapo-
dást; 
• Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést; 
• Budakeszi Város Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapo-
dást; 
• Budakeszi Város Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 4. 
sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést; 
• Halásztelek Város Önkormányzata és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 
5. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megálla-
podást; 
• Halásztelek Város Önkormányzata és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesz-
tés 6. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szer-
ződést; 
• Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a 
Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előter-
jesztés 7. sz. mellékletét képező vagyonátszállási 
megállapodást; 
• Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és 
a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az elő-
terjesztés 8. sz. mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést; 
• Szigetmonostor Község Önkormányzata és a 
Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előter-

jesztés 9. sz. mellékletét képező vagyonátszállási 
megállapodást; 
• Szigetmonostor Község Önkormányzata és a 
Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előter-
jesztés 10. sz. mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződést; 
• Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 11. 
sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapo-
dást; 
• Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 12. 
sz. mellékletét képező minta szerinti részvény adás-
vételi szerződést az alábbi lényeges elemekkel:

• értékesítendő részvények: 51 db, egyenként 
egyszázezer forint névértékű részvény, melyek 
sorszáma: 577601-577603, 577701-577748; 
• részvények össznévértéke: 5 100 000 Ft, azaz 
ötmillió-egyszázezer forint; 
• részvények eladási ára: 5 026 503 Ft, azaz öt-
millió-huszonhatezer-ötszázhárom forint; 
• Társaságban ezen részvényekkel megtestesített 
tulajdoni arány: 0,01%; 
• vételár fi zetési határidő: 2013. december 31. 

• Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 13. 
sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést; 
• Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 
14. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megál-
lapodást; 
• Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 
15. sz. mellékletét képező minta szerinti részvény 
adás-vételi szerződést az alábbi lényeges elemek-
kel:

• értékesítendő részvények: 50 db, egyenként 
egyszázezer forint névértékű részvény, melyek 
sorszáma: 577749-577765, 577767-577799; 
• részvények össznévértéke: 5 000 000 Ft, azaz 
ötmillió forint; 
• részvények eladási ára: 4 927 944 Ft, azaz négy-
millió-kilencszázhuszonhétezer-kilencszáznegy-
vennégy forint; 
•Társaságban ezen részvényekkel megtestesített 
tulajdoni arány: 0,01%; 
• vételár fi zetési határidő: 2013. december 31.

• Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 
16. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerző-
dést; 
• az előterjesztés 17. számú mellékletét képező 
alapszabály módosítását.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 4.) na-
pirendi pontja tekintetében: 
Elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés 
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3. sz. módosítását azzal, hogy a kölcsön visszafi ze-
tésének határideje 2013. május 31. 

Határidő: 2013. február 6., a Társaság rendkívüli köz-
gyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István 

3/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h. 
Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fő-
városi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli 
közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvénye-
si képviselőjeként kötött mandátummal eljárva ve-
gyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvé-
nyesi képviselő meghatalmazásának aláírására és 
kiadására.

Határidő: 2013. február 6., a Társaság rendkívüli köz-
gyűlésének napja  

Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat a „Budapest XXI., 
Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út–Posztógyár 
utca között)” című projekt kapcsán elvégzendő terület-
rendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt. 
és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a 
Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot 
rendező megállapodás, továbbá a T-85520 számú válto-
zási vázrajzra vonatkozó, illetve a T-85521 számú válto-
zási vázrajzra vonatkozó szerződések jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h. 
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alap-
ján a MAHART-Szabadkikötő Zrt. és a Budapes-
ti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., illetve a Budapest 
Főváros Önkormányzata közötti tulajdonjogot ren-
dező megállapodást az előterjesztés 4. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a 
megállapodás 2. sz. melléklete szerinti T-85519 zá-
radékolt vázrajzot, illetve a 3. sz. melléklet szerin-
ti C-220/21/2011 munkaszámú záradékolt változási 
vázrajzot, és felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

5/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 

Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (4) be-
kezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott ha-
táskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagy-
ja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
közötti, a T-85520 számú záradékolt változási váz-
rajzra vonatkozó szerződést az előterjesztés 2. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

6/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h. 
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest 
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonele-
mek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (4) be-
kezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott ha-
táskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagy-
ja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
közötti, a T-85521 számú záradékolt változási váz-
rajzra vonatkozó szerződést az előterjesztés 3. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tag alel-
nökké választására. 

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h. 
2013. február 1-jei hatállyal dr. Héjjas Istvánt, a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagját 
a bizottság alelnökének megválasztja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. január 26-i ülésén.

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

�
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2013. február 22-i ülésének 
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 14 órakor befejezi az ülést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a 
– „IX. ker., Ecseri út 38236/814 hrsz.-ú ingatlan érté-

kesítése”,
– „I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan ér-

tékesítése” és a
– „Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36–

38. szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjo-
gának az osztatlan közös tulajdon megszüntetésé-
vel történő rendezésére”

című előterjesztések napirendről történő levételére vo-
natkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Döntés a Csengery Antal Díj ado-

mányozásáról” című előterjesztés előtt tárgyalja meg a 
„Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanul-
mány végrehajtásához szükséges, egyes országos intéze-
tekkel kötendő együttműködési megállapodások létreho-
zására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

11/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Római-

parti árvízvédelmi mű építése, döntési javaslat a védmű 
továbbtervezésére vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

12/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. A Lehet Más a Politika bejelentésének tudomásulvé-

tele az LMP frakció megszűnéséről. 
2. Római-parti árvízvédelmi mű építése, döntési javas-

lat a védmű továbbtervezésére vonatkozóan. 

 3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2013. évi munkatervé-
re. 

 4. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről a 
Főpolgármesteri Hivatalban.

 5. Közterületi rendelet a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény módosítása miatt. 

 6. Javaslat az FKF Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő 
szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében 
létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati 
jogának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. mó-
dosítására. 

 7. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsola-
tos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. 
(X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 
100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes ren-
delkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló …/2013. 
(…….) Főv. Kgy. rendelet megalkotására, és az 
FTSzV Kft. közszolgáltatási szerződésének módosí-
tására. 

 8. Javaslat a díjköteles közterületi várakozóhelyek üze-
meltetési, fenntartási karbantartási feladatainak ke-
rületi önkormányzati feladatkörbe való átadásával 
kapcsolatos megállapodás megkötésére Budapest Fő-
város VI. kerület Terézváros Önkormányzatával és 
kapcsolódó döntések meghozatalára.

 9. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a 
teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 
92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

10. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének egységes kialakításá-
ról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítá sára. 

11. Javaslat a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató 
Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos 
tulajdonosi döntések meghozatalára.

12. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosí-
tó számú, a Budapesti Kerékpáros Közösségi Közle-
kedési Rendszer kialakítása c. projekthez kapcsolódó 
tulajdonosi hozzájárulások kiadására. 

13. Javaslat a BKV Zrt. alapító okirata, igazgatóság ügy-
rendje és a felügyelőbizottság működési szabályzata 
módosítására.

14. Egyes fővárosi tulajdonú ingatlanok Budapest Fővá-
ros Közterület-felügyelete által távfelügyeleti rend-
szerben történő őrzése.

15. Javaslat a Budapest III. ker., Záhony u 8. szám alatti 
ingatlan BRFK részére történő ingyenes használatba 
adására.
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16. Javaslat megállapodás elfogadására a BFVK Zrt. által 
ellátandó közszolgáltatási feladatok átmeneti fi nan-
szírozására.

17. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. 
évi átmeneti fi nanszírozásról és költségvetési gazdál-
kodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rende-
let módosítására. 

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 
Budapest VII. kerület, Városligeti fasor–Bajza utca–
Damjanich utca–Rottenbiller utca–Lövölde tér által 
határolt területre vonatkozóan. 

19. Budai Duna-parti Főgyűjtő; Margit híd alatti rak-
partszélesítés – Telekalakítási határozat végrehajtása 
és megállapodás a vagyonkezelővel.

20. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújí-
tása” elnevezésű projekt támogatási megállapodásá-
nak megkötésére.

21. Javaslat a Margitszigeti szökőkút átépítésével kap-
csolatos támogatási megállapodás megkötésére. 

22. Javaslat a „Belvárosi Templom homlokzat rekonst-
rukciója” elnevezésű projekt támogatási megállapo-
dásának megkötésére.

23. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratá-
nak módosítására.

24. Javaslat őszi javító érettségi és szakmai vizsga fede-
zetének biztosítására. 

25. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkö-
tésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

26. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes gazda-
sági szervezetek alapító okiratainak módosítására és 
egyes gazdasági szervezetek megszüntetésére.

27. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ alapító ok-
irata és szervezeti és működési szabályzata módosítá-
sára. 

28. Javaslat gépjárművek ingyenes használatba adásáról 
szóló megállapodás megkötésére Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapesti Módszertani Szociá-
lis Központ és Intézményei között. 

29. Javaslat az „Európai Visszatérési Alap” pályázati fel-
hívására pályázat benyújtására.

30. Javaslat az „Európai Alap a 3. országbeliek integrálá-
sára” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásá-
ra. 

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bp. XVIII., Alacs-
kai út 22. sz. Idősek Otthona alapító okiratának mó-
dosítására. 

32. Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanul-
mány végrehajtásához szükséges népegészségügyi 
program és akcióterv kidolgozására.

33. Javaslat a Budapest Egészségterv 2012. című tanul-
mány végrehajtásához szükséges, egyes országos in-
tézetekkel kötendő együttműködési megállapodások 
létrehozására. 

34. Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról. 
35. Az Ötv. 33/A. § (1a) bekezdés alapján kuratóriumi 

tagság bejelentése. 

36. Javaslat „A főváros patkánymentes állapotának fenn-
tartására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.

37. Javaslat a „Hitelfelvétel 2012” tárgyú, uniós eljárá-
si rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tár-
gyalásos eljárás lezárását jóváhagyó döntés megho-
zatalára. 

38. Javaslat a kulturális nonprofi t kft.-k ügyvezetőinek 
további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival 
kapcsolatos döntésre. 

39. N. J-né budapesti illetékességi körön kívüli szakosí-
tott szociális intézményi elhelyezési kérelme. 

40. V. I. gondnokolt intézményi jogviszony ügye. 
41. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. 

fúziójával kapcsolatos döntésekre. 
42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BVK Holding 

Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. között 
2012. március 19-én létrejött közfeladat ellátásának 
átadására irányuló megállapodás 1. sz. módosítására.

43. Javaslat a XV. ker., Késmárk utca 10. szám alatti 
ALDI élelmiszer áruházhoz tartozó útszélesítés ered-
ményeként megépített kanyarodósáv tulajdonba véte-
lével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó közgyű-
lési határozat módosítására.

44. Javaslat az önkormányzati adósságállomány egy ré-
szének állam általi átvállalásával kapcsolatos egyes 
döntések meghozatalára. 

45. IX. ker., Ecseri út 38236/814 hrsz.-ú ingatlan értéke-
sítése. 

46. I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan értéke-
sítése. 

47. Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti, 
19916/13  hrsz.-ú ingatlan kiürítésére.

48. Budapest XIII. kerület 26085/57 hrsz. alatti ingatlan 
kártalanítási ügye. 

49. Javaslat a Vízkutató Területhasznosító Kft. BFVK 
Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végle-
ges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, valamint a 
VIKUV Kft. záró beszámolójának elfogadására. 

50. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővá-
sárlási jog gyakorlása tekintetében.

51. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az ECE Pro-
jektmanagement Kft. közötti, az Árkád üzletközpont 
bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

52. Javaslat Budapest Főváros Közterület-felügyelete ál-
tal a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű pályázati felhívás 
keretében benyújtandó pályázat jóváhagyására.

53. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „A 
fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetba-
rát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás 
és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt 
önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkö-
tésére. 

54. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer 
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladék-
feldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” 
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című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat 
hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

55. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a 
KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra történő épület-
energetikai pályázat benyújtásának támogatására.

56. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) ön-
kormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített 
egyetértési jog gyakorlására a Budapest III. kerület 
Óbuda, Fő tér–Szentlélek tér–Gróf Esterházy János 
rakpart–Hajógyár utca által határolt terület KSZT ter-
vezetének FSZT jelű területére vonatkozóan. 

57. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatási szerződésének 
1. sz. módosítására. 

58. Javaslat a kulturális nonprofi t kft.-k ügyvezetőinek 
külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival 
kapcsolatos döntésre.

59. Javaslat a Vígszínház Nonprofi t Kft. üzemeltetésében 
álló mikrobusz értékesítésére.

60. Javaslat kulturális intézmény szakmai pályázatának 
benyújtásához hozzájárulás megadására.

61. Javaslat a beolvadással létrejött jogutód Thália Szín-
ház Nonprofi t Kft. és a jogelőd társaságok végleges 
vagyonmérlegének és végleges vagyonleltárának jó-
váhagyására.

62. Javaslat a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 36–38. 
szám alatti (hrsz.: 24049) ingatlan tulajdonjogának 
az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével történő 
rendezésére.

63. Javaslat megállapodás megkötésére a 1125 Budapest, 
Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanon 
lévő épületegyüttes bővítése tárgyában.

64. Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofi t 
Kft. megalapításának, valamint az ISMAC és a Vá-
rosligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszün-
tetésének koncepciójára.

65. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények 
épületeinek energetikai felülvizsgálatára vonatkozó 
szerződés megkötésére.

66. Javaslat a Budapesti Műugró Szövetség 2012. évi 
sportcélú támogatásának visszavonására.

67. Javaslat a BMSZKI Hajléktalanokért Közalapítvány 
2012-2013-KMR kódú pályázatára benyújtott anyag 
fenntartói támogatására. 

68. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról. 

69. Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalaní-
tási ügyekben hozott határozatokról. 

70. Beszámoló a Kulturális és Turisztikai Tanácsnok éves 
(2012. évi) tevékenységéről.

A napirend 1. pontja: A Lehet Más a Politika beje-
lentésének tudomásulvétele az LMP frakció megszűné-
séről. 

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Karácsony Gergely részére a kép-
viselői hozzászólások után hozzászólási jogot biz-
tosít.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az LMP-nek, mint a 2010. évi 
önkormányzati választásokon mandátumot szer-
zett jelölő szervezetnek a bejelentését, hogy dr. 
Kaltenbach Jenő, Somfai Ágnes és Hanzély Ákos 
képviselőknek az LMP-ből történő kilépésével az 
LMP fővárosi közgyűlési frakcióját (képviselőcso-
portját) megszűntnek tekinti. A bejelentés alapján 
megállapítja, hogy az LMP fővárosi közgyűlési 
képviselőcsoportja (frakciója) – a Budapest Főváros 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 
(SZMSZ) 42. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
hiányában – megszűnt, ezért az SZMSZ-ben rögzí-
tett, képviselőcsoportokat megillető juttatásokat az 
LMP fővárosi közgyűlési képviselőcsoportja részé-
re a továbbiakban nem biztosítja. 

15/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő képviselő úr 
bejelentését az LMP-képviselőcsoport nevének 
megváltoztatásáról, tekintettel arra, hogy az LMP-
képviselőcsoport – az SZMSZ 42. § (1) bekezdé-
sében meghatározott feltételek hiányában – meg-
szűnt.

16/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az LMP fővárosi 
közgyűlési képviselőcsoportjának megszűnésé-
vel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Római-parti árvízvédelmi mű 
építése, döntési javaslat a védmű továbbtervezésére vo-
natkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványá-
nak 5. pontját, mely szerint:
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„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az engedé-
lyezési eljárás kezdete előtt több tervváltozatra vo-
natkozóan készít részletes terveket, környezetvé-
delmi hatástanulmányt, favédelmi tervet, amelyben 
vizsgálja az egyes változatok költséghatékonyságát, 
fenntarthatóságát és valós árvízi védelmet biztosító 
jelentőségét is annak érdekében, hogy a különbö-
ző változatok között érdemben dönteni lehessen. 
A tervváltozatok között szerepelnie kell a Nánási-
Királyok útja vonalában húzódó fővédvonal meg-
erősítésének, illetve a hullámtéri ingatlanok kerí-
tésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba 
illesztett, kerítésként is funkcionáló gátrendszer ki-
dolgozásának a kavicsos partszakasz, a közterületi 
sétány és a kísérő növényzet megtartása és rendezé-
se, megújítása mellett.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

18/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványá-
nak 4. és 6–7. pontjait, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 
4. a Római-parti mobilgát tervezése során fi gye-

lembe veszi az MTA Tájépítészeti Albizottsá-
gának állásfoglalását, és az abban szereplő 
felvetésekre adandó válaszokat részletesen do-
kumentálja és közzéteszi.

6. az elkészült terveket, háttértanulmányokat, kör-
nyezetvédelmi hatástanulmányt, fajvédelmi ter-
vet, fakivágási engedélykérelmet az engedélye-
zési eljárások kezdete előtt közérthető formában 
nyilvánosságra hozza és érdemben megvitatja a 
fő szakmai szervezetekkel és a lakossággal.

Határidő: a tervek elkészülését követően
Felelős: Tarlós István

7. a társadalmi-szakmai egyeztetés célja egy olyan 
tervváltozat kialakítása, ami nem károsítja a te-
rület védendő természeti értékeit és összhangban 
áll az EU Víz Keretirányelvével, ami kimondja, 
hogy 2015-re el kell érni a vizek jó állapotát, és 
ebbe beleértendő a vízhez kötődő élőhelyek mi-
nél zavartalanabb állapotának biztosítása, vala-
mint a társadalmi vita lefolytatása, és megköve-
teli, hogy a műszaki tervezésben egyenlő súllyal 
mérlegeljék a társadalmi igények és az ökoló giai 
szempontok érvényesülését.

Határidő: a tervezéssel párhuzamosan
Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

19/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Pünkösdfürdő utca–Őrtorony u. 
közötti szakaszon a mobil védmű felépítményeként 
az alumínium betétgerendás szerkezetű megoldást 
választja továbbtervezésre.

Határidő: 2013. február 27.
Felelős: Tarlós István 

20/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a III. szakaszon a mobil védművet 
a Kadosa utca vonaláig tervezteti meg. A védvonal 
a Kadosa utcán keresztül csatlakozik a Nánási úti 
fővédvonalba.

Határidő: 2013. február 27.
Felelős: Tarlós István 

21/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a védmű kiépítési magasságát a 
Vigadó téri vízmércén mért MÁSZ+100 cm-ben 
(854 cm+100 cm=954 cm) határozza meg.

Határidő: 2013. február 27.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 
2013. évi munkatervére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
2013. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 4. pontja: Javaslat a 2013. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletét 
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Közterületi rendelet a mozgó-
képről szóló 2004. évi II. tv. módosítása miatt.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közte-
rületek használatáról az előterjesztés melléklete szerin-
ti tartalommal.
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A napirend 6. pontja: Javaslat a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás-
ról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló …./2013. 
(……) Főv. Kgy. rendelet megalkotására és az FTSZV 
Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendele-
tét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötele-
ző helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (XII. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) 
Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem 
lépéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tar-
talommal. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

23/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtiszta-
sági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgál-
tatási szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel a 
„Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodá-
si rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási 
eszközök használati jogának átruházásáról szóló megál-
lapodás 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

24/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
támogatja a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer kialakítása” feladat módosított összkölt-
séggel (254,394 M Ft-tal megnövelt) történő megva-
lósítását, tekintettel a projekt keretében beszerzésre 
kerülő célgépek és tehergépjárművek közbeszerzé-
si eljárásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra. 
A feladat összköltségének növekedése a Fővárosi 
Önkormányzat részéről történő többletforrás bizto-
sítását nem igényli.

25/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a feladat 7 165 931 E Ft-ra növekedett 
összköltséggel történő szerepeltetésével a 2013. évi 
költségvetés tervezésekor, az alábbi ütemezéssel:
2012. évi üteme 16 233 E Ft (KEOP támogatás 0 Ft; 
saját forrás 16 233 E Ft, melyből 3 413 E Ft visz-

szaigényelhető áfa), 2013. évi üteme 4 615 971 E Ft 
(KEOP támogatás 2 833 534 E Ft; saját forrás 
1 782 437 E Ft, melyből 981 314 E Ft visszaigényel-
hető áfa), 2014. évi üteme 2 533 727 E Ft (KEOP 
támogatás 1 558 922 E Ft; saját forrás 974 805 E Ft, 
melyből 538 666 E Ft visszaigényelhető áfa).

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

26/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív 
hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létreho-
zott hulladékgazdálkodási eszközök használati jo-
gának átruházásáról szóló megállapodás 4. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

27/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-
1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai 
uniós támogatásból megvalósuló projekt megvaló-
sítására „Budapest Főváros Önkormányzata és in-
tézményei beruházási és felújítási tevékenysége elő-
készítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rende-
let alapján az engedélyokirat 3. sz. módosítását az 
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépését követően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a díjköteles közterüle-
ti várakozóhelyek üzemeltetési, fenntartási karbantartá-
si feladatainak kerületi önkormányzati feladatkörbe való 
átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésére Bu-
dapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatá-
val és kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az együttműködési megállapodást Bu-
dapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormány-
zatával az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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29/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a VII., VIII., IX. 
és XIII. kerület és a parkolás-üzemeltetési felada-
tot ellátó többi kerület önkormányzatával folytatott 
további egyeztetések lefolytatására és az egyezteté-
sek eredményeként létrejövő, a felek egyező aka-
ratát tartalmazó parkolás-üzemeltetési feladatok 
ellátására irányuló együttműködési megállapodás 
aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest főváros köz-
igazgatási területén a teherforgalom közlekedésének sza-
bályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rende-
let módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendele-
tét Budapest főváros közigazgatási területén a teherfor-
galom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. 
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 6/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletét 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete és az azt 
módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal. 

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKV Mozgólépcső 
Javító és Szolgáltató Kft. BKV Zrt.-be történő beolvadá-
sával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

30/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként), Bu-

dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, egyetért 
a BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság és a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyesülésé-
nek szándékával oly módon, hogy a BKV Mozgó-
lépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság beolvad a Budapesti Közlekedési Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaságba, így a jogutód 
társaság a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság lesz. Egyetért azzal, hogy a 
jogutód Budapesti Közlekedési Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság cégformája a beolvadást kö-
vetően változatlanul zártkörűen működő részvény-
társaság legyen.
– A beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy 
az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 
2012. december 31. napja.
– Megbízza a Budapesti Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy a 
BKV Mozgólépcső Javító és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjével együttműköd-
ve gondoskodjon az átalakulási vagyonmérleg-, és 
az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet, valamint 
az átalakulásról (beolvadásról) szóló végleges dön-
téshez szükséges egyéb – jogszabály által meghatá-
rozott – okiratok, valamint az egyesülési szerződés 
elkészítéséről, és döntés céljából a Fővárosi Köz-
gyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

31/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként), Bu-
dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a beol-
vadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az eljáró 
független könyvvizsgáló az Audit Service Könyv-
szakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó út 3.) 
legyen, 450 000 Ft+áfa, azaz négyszázötvenezer fo-
rint plusz áfa megbízási díj ellenében, amely meg-
bízási díj megfi zetése a BKV Zrt.-t terheli. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigaz-
gatója útján gondoskodjon a könyvvizsgáló megbí-
zási szerződésének megkötéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-
09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerék-
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páros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. 
projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások kiadá-
sára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

32/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító szá-
mú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közleke-
dési Rendszer kialakítása” című projekttel kapcso-
latban úgy dönt, hogy 
a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és 

a projekt által érintett ingatlanok vonatkozásá-
ban – a Gazdasági Bizottságra átruházott hatás-
kört eseti jelleggel magához vonva – megadja 
a projekt megvalósításához szükséges tulajdo-
nosi hozzájárulást a projektgazda BKK Buda-
pesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére, 

b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett ingat-
lanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban 
a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének 
céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendel-
kezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intéz-
kedést a projektgazdával szemben, amely a pá-
lyázati cél megvalósítását szolgáló – fenntartási 
kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/
vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt 
egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné, 
vagy lehetetlenné tenné.

 Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a BKV Zrt. alapító 
okirata, igazgatóság ügyrendje és a felügyelőbizottság 
működési szabályzata módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

33/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva módo-
sítja a Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratát, 

és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező alapító okirat módosítása, vala-
mint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

34/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Bu-
dapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva 
jóváhagyja a Budapesti Közlekedési Zrt. igazgató-
sága ügyrendjének módosítását az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti, egységes szerkezetbe foglalt 
tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

35/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, 
a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként 
eljárva elfogadja a Budapesti Közlekedési Zrt. 
felügyelőbizottsága működési szabályzatának mó-
dosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti, 
egységes szerkezetbe foglalt tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

36/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti 
Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva felkéri 
a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 
284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető 
tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Egyes fővárosi tulajdonú in-
gatlanok Budapest Főváros Közterület-felügyelete által 
távfelügyeleti rendszerben történő őrzése. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

37/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékle-
tében meghatározott ingatlanok őrzését 2013. már-
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cius 1. napjától Budapest Főváros Közterület-fel-
ügyelete távfelügyeleti rendszerben lássa el. Felkéri 
a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. 2013. évi éves 
közszolgáltatási szerződését annak fi gyelembevéte-
lével terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, hogy ezen 
ingatlanok őrzési feladatai 2013. március 1-jétől 
nem a BFVK Zrt. közszolgáltatási feladatait képe-
zik. 

Határidő: a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatá-
si szerződésének elfogadása 

Felelős: Tarlós István 

38/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében meghatározott 26 ingatlan őrzési fel-
adatainak Budapest Főváros Közterület-felügyelete 
által távfelügyeleti rendszerben történő ellátása érde-
kében a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költség-
vetésében a „Budapest Főváros Közterület-felügye-
lete” címen a 2013. március 1. és 2013. december 
31. közötti időszakra, és e célra 50 516 366 Ft ki-
adási előirányzatot biztosít. A „Budapest Főváros 
Közterület-felügyelete” cím létszámát 10 fővel – 
közterület-felügyelői státuszok bővítésével – meg-
emeli és az intézmény létszámkeretét 438 főben ál-
lapítja meg. Az előirányzott 50 516 366 Ft összeg a 
10 fő létszámemelés személyi és dologi kiadásait 
is teljes körűen tartalmazza. A 2013. évi költség-
vetés elfogadásáig, az 50 516 366 Ft összegből az 
átmeneti fi nanszírozási időszakban 2013. március 
hónapra 19 102 917 Ft összeget biztosít. 

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése során
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest III. ker., 
Záhony u 8. szám alatti ingatlan BRFK részére történő 
ingyenes használatba adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

39/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet 35. § (1) és (4) bekezdésében foglal-
tak alapján hozzájárul a Budapest III., Záhony utca 
8. szám alatti, 19341/11 hrsz.-ú, 7594 nm területű, 
„kivett szálloda” megnevezésű felépítményes in-
gatlan Budapesti Rendőr-főkapitányság részére tör-
ténő, 10 év határozott időtartamra szóló ingyenes 
használatba adásához.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 
2. számú melléklete szerinti megállapodást, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat megállapodás elfo-
gadására a BFVK Zrt. által ellátandó közszolgáltatási 
feladatok átmeneti fi nanszírozására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

40/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 
2013. évi átmeneti fi nanszírozásáról szóló, az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapo-
dást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: az átmeneti fi nanszírozásról és költségve-
tési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításának hatálybalépését kö-
vető 15 nap 

Felelős: Tarlós István 

41/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Fővá-
ros Önkormányzata 2013. évi költségvetésében a 
BFVK Zrt. nettó 17 912 E Ft (bruttó 22 748 E Ft) 
kompenzáció igényét a BFVK Zrt. 2013. éves köz-
szolgáltatási szerződésének „8250 BFVK Zrt. köz-
szolgáltatás” címkódján szerepeltesse. 

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése során
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi átmeneti fi nanszírozásáról és 
költségvetési gazdálkodásáról szóló 105/2012. (XII. 27.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2013. (II. 25.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmene-
ti fi nanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 
105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

42/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költ-
ségvetési intézményeket tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
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rendelet módosítására a Budapest VII. kerület, Város-
ligeti fasor–Bajza utca–Damjanich utca–Rottenbiller 
utca–Lövölde tér által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor–
Bajza utca–Damjanich utca–Rottenbiller utca–Lövölde 
tér által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról szóló 8/2013. (III. 8.) önkor-
mányzati rendeletét az előterjesztés melléklete szerin-
ti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon. 

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja
Felelős: Tarlós István 

44/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkor-
mányzat polgármesterét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Budai Duna-parti Főgyűjtő; 
Margit híd alatti rakpartszélesítés – telekalakítási hatá-
rozat végrehajtása és megállapodás a vagyonkezelővel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

45/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért a 2012. július 3. napján újra záradé-
kolt T-84561 ttsz.-ú telekalakítási térrajz szerinti, 
800279/7/2012. sz. jogerős telekalakítási határozat-
tal engedélyezett telekalakítással, amelynek végre-
hajtása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert 
az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező térrajz és 
az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező ingatlan-
nyilvántartási nyilatkozat aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

46/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a telekalakítás következtében 
kialakuló Budapest II. kerület, 23807/6 és 23809/4, 
illetve a 23807/5 helyrajzi számú ingatlanok (volt 
Duna folyam főváros által partvédő művel beépít-

ve) kezelési és használati viszonyainak átmeneti 
rendezése érdekében az előterjesztés 10. sz. mellék-
letét képező megállapodást a Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatósággal, és felhatalmazza a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Megerősítve a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. ha-
tározatát, felkéri a főpolgármestert, hogy – szükség 
szerint megújítva a korábbi ingyenes vagyonátadási 
kérelmet – járjon el az MNV Zrt.-nél a Budapest II. 
kerület, 23807/6 és 23809/4 helyrajzi számú ingat-
lanok tulajdonjogának önkormányzati ingyenes va-
gyonjuttatással, a 23807/5 helyrajzi számú ingatlan 
területcserével való megszerzése érdekében Buda-
pest Főváros Önkormányzata javára. Felkéri a fő-
polgármestert, hogy a térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adásra, valamint a területcserére vonat-
kozó megállapodásokat terjessze a Fővárosi Köz-
gyűlés elé.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a „Margitszigeti 
Szabadtéri Színpad megújítása” elnevezésű projekt tá-
mogatási megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

48/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 
1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapuló, a 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad megújítását célzó 
támogatási megállapodást, amely alapján a támo-
gató 350 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza 
nem térítendő támogatást folyósít Budapest Fővá-
ros Önkormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a 
főpolgármestert a támogatási megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

49/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi központi költségvetésben – a kormány-
határozat alapján – nevesített támogatás pénzügyi 
rendezése és a zárszámadással való egyezőség ér-
dekében megemeli a „8509 Egyéb központi tá-
mogatás” cím, azon belül a „Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad megújítása” bevételi előirányzatát 
350 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím fejlesztések átütemezésének 
tartaléka előirányzatát.
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50/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Margitszigeti szö-
kőkút átépítésével kapcsolatos támogatási megállapodás 
megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

51/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 
1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapu-
ló, a Margitszigeti szökőkút átépítését célzó támo-
gatási megállapodást, amely alapján a támogató 
400 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Ön-
kormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

52/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi központi költségvetésben – a kormány-
határozat alapján – nevesített támogatás pénzügyi 
rendezése és a zárszámadással való egyezőség ér-
dekében megemeli a „8509 Egyéb központi támo-
gatás” címen belül a „Margitszigeti szökőkút átépí-
tése” feladat bevételi előirányzatát 400 000 E Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„9112 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím fejlesztések átütemezésének tartaléka elő-
irányzatát. 

53/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a „Belvárosi Temp-
lom homlokzat rekonstrukciója” elnevezésű projekt tá-
mogatási megállapodásának megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

54/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Belügyminisztériummal az 
1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozaton alapuló, 
a Belvárosi Templom rekonstrukcióját célzó támo-
gatási megállapodást, amely alapján a támogató 
200 000 E Ft összegű, egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő támogatást folyósít Budapest Főváros Ön-
kormányzata számára. Egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

55/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi központi költségvetésben – a kormány-
határozat alapján – nevesített támogatás pénzügyi 
rendezése és a zárszámadással való egyezőség ér-
dekében megemeli a „8509 Egyéb központi támo-
gatás” címen belül a „Belvárosi Templom hom-
lokzat rekonstrukciója” bevételi előirányzatát 
200 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím fejlesztések átütemezésének 
tartaléka előirányzatát.

56/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat egyes kulturális tár-
saságok alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

57/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Ka-
tona József Színház Közhasznú Nonprofi t Korlá-
tolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljár-
va jóváhagyja a Katona József Színház Közhasznú 
Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármes-
tert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító 
okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadá-
sára.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

58/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona 
József Színház Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről 
a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság 
vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

59/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Kiemel-
kedően Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri 
a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét 
képező alapító okirat módosítása, valamint az elő-
terjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

60/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Bábszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

61/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új 
Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Szín-
ház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság ala-
pító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező 

alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 
6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

62/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Szín-
ház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság leg-
főbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, 
hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekez-
dése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit 
értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

63/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Vígszínház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Víg-
színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 
8. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és ki-
adására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

64/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszín-
ház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság leg-
főbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, 
hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekez-
dése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit 
értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

65/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József At-
tila Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Tár-
saság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Jó-
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zsef Attila Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri 
a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletét 
képező alapító okirat módosítása, valamint az elő-
terjesztés 10. sz. mellékletét képező módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alá-
írására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

66/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József At-
tila Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgár-
mestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) 
bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségvi-
selőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

67/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách 
Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Madách 
Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 11. sz. mellékletét ké-
pező alapító okirat módosítása, valamint az előter-
jesztés 12. sz. mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

68/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách 
Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármes-
tert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) be-
kezdése értelmében a Társaság vezető tisztségvise-
lőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

69/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-

let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva jóváhagyja a CENTRÁL SZÍNHÁZ Szín-
házművészeti Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Tár-
saság alapító okiratának módosítását, és felkéri a 
főpolgármestert az előterjesztés 13. sz. mellékletét 
képező alapító okirat módosítása, valamint az elő-
terjesztés 14. sz. mellékletét képező módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alá-
írására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

70/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofi t 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 
döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

71/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Ör-
kény István Színház Nonprofi t Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja 
az Örkény István Színház Nonprofi t Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, 
és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 15. sz. 
mellékletét képező alapító okirat módosítása, vala-
mint az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

72/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény 
István Színház Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpol-
gármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § 
(1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tiszt-
ségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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73/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdésben 
a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és jó-
váhagyja az előterjesztés 18. számú melléklete sze-
rinti befogadó nyilatkozatot a Budapest Bábszínház 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofi t Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság számára a Budapest VI. kerület, 
Andrássy út 69. szám alatt található székhelye vo-
natkozásában, és egyben felkéri a főpolgármestert 
az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti nyi-
latkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat őszi javító érettségi 
és szakmai vizsga fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

74/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a 2012. évi őszi javító, pótló érettségi és szakmai 
vizsgák kiadásainak fedezetére 38 794 E Ft-ot biz-
tosít (a „9157 Céltartalék érettségik és szakmai 
vizsgáztatás díjazására” cím előirányzata terhére 
3 264 E Ft-ot, a „9300 Általános tartalék” cím elő-
irányzata terhére 35 530 E Ft-ot).

75/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A fedezet biztosítása érdekében a „9157 Céltarta-
lék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” 
cím előirányzatát 3 264 E Ft-tal, illetve a „9300 Ál-
talános tartalék” cím előirányzatát 35 530 E Ft-tal 
csökkenti, és egyidejűleg összesen 38 794 E Ft-tal 
megemeli az érintett intézmények támogatási és ki-
adási előirányzatát az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti részletezésben.

Határidő: a 2012. évet érintő utolsó költségvetési ren-
deletmódosítás

Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat együttműködé-
si keretmegállapodás megkötésére a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

76/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont közötti együttműködési keretmegállapodást az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: 5 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat az oktatási ága-
zathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító ok-
iratainak módosítására és egyes gazdasági szervezetek 
megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

77/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-
kat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés módosítja a Gimnáziumok 
Gazdasági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Ká-
roly krt. 49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 
2.1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazda-
sági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 
49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát 
az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIII., Vág utca 12–14.) alapító okiratát 
az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Buda-
pest I., Ponty utca 1–3.) alapító okiratát az előter-
jesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1.–2.5. 
számú mellékleteiben található alapító okirat mó-
dosítások aláírására és az előterjesztés 3.1.–3.5. 
számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti a BETISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest VII., Dohány u. 
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65.) az előterjesztés 4.1. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Csepel TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XXI., Tanműhely 
köz 7.) az előterjesztés 4.2. számú mellékletében 
szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti a Dél-Bu-
dai TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XII., 
Márvány utca 32.) az előterjesztés 4.3. számú mel-
lékletében szereplő megszüntető okiratban foglal-
tak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti az Építőipa-
ri TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., 
Mosonyi u. 6.) az előterjesztés 4.4. számú mellék-
letében szereplő megszüntető okiratban foglaltak 
szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti az ÉPTISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Váci út 
179–183.) az előterjesztés 4.5. számú mellékleté-
ben szereplő megszüntető okiratban foglaltak sze-
rint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Gundel TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Huba utca 
7.) az előterjesztés 4.6. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekez-
dése alapján jogutód nélkül megszünteti a Humán 
TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., 

Ludovika tér 1.) az előterjesztés 4.7. számú mel-
lékletében szereplő megszüntető okiratban foglal-
tak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Petrik TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Thököly út 
48–54.) az előterjesztés 4.8. számú mellékletében 
szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Szily TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Várna utca 
23.) az előterjesztés 4.9. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Színes TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest X., Maglódi út 8.) 
az előterjesztés 4.10. számú mellékletében szereplő 
megszüntető okiratban foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4.1.–4.10. 
számú mellékleteiben található megszüntető okira-
tok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő in-
tézmények záró-beszámolója 2012. december 31-i 
fordulónappal teljes körűen – leltárral és záró fő-
könyvi kivonattal –, az éves költségvetési beszámo-
lónak megfelelő tartalommal a Fővárosi Közgyűlés 
elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatósági enge-
délyek visszavonása, valamint az intézményi nem 
selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok 
Budapest Főváros Levéltára részére, illetőleg a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
történő átadása érdekében a szükséges intézkedé-
seket megtegye.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István”.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

78/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés 
határozati javaslatairól. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

79/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIII., Róbert Károly krt. 49–51.) alapító 
okiratát az előterjesztés 2.1. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. 

80/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazda-
sági Szervezete (Budapest XIII., Róbert Károly krt. 
49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

81/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIV., Mogyoródi út 21.) alapító okiratát 
az előterjesztés 2.3. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

82/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete 
(Budapest XIII., Vág utca 12–14.) alapító okiratát 
az előterjesztés 2.4. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

83/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (Buda-
pest I., Ponty utca 1–3.) alapító okiratát az előter-
jesztés 2.5. számú melléklete szerinti tartalommal.

84/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1.–2.5. 
számú mellékleteiben található alapító okirat mó-
dosítások aláírására és az előterjesztés 3.1.–3.5. 
számú mellékletei szerinti egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

85/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti a BETISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest VII., Dohány u. 
65.) az előterjesztés 4.1. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

86/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Csepel TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XXI., Tanműhely 
köz 7.) az előterjesztés 4.2. számú mellékletében 
szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

87/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti a Dél-Bu-
dai TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest XII., 
Márvány utca 32.) az előterjesztés 4.3. számú mel-
lékletében szereplő megszüntető okiratban foglal-
tak szerint.

88/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti az Építőipa-
ri TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., 
Mosonyi u. 6.) az előterjesztés 4.4. számú mellék-
letében szereplő megszüntető okiratban foglaltak 
szerint.

89/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdé-
se alapján jogutód nélkül megszünteti az ÉPTISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Váci út 
179–183.) az előterjesztés 4.5. számú mellékleté-
ben szereplő megszüntető okiratban foglaltak sze-
rint.

90/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Gundel TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIII., Huba utca 
7.) az előterjesztés 4.6. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

91/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
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szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekez-
dése alapján jogutód nélkül megszünteti a Humán 
TISZK Gazdasági Szervezetét (Budapest VIII., 
Ludovika tér 1.) az előterjesztés 4.7. számú mel-
lékletében szereplő megszüntető okiratban foglal-
tak szerint.

92/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Petrik TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Thököly út 
48–54.) az előterjesztés 4.8. számú mellékletében 
szereplő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

93/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Szily TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest XIV., Várna utca 
23.) az előterjesztés 4.9. számú mellékletében sze-
replő megszüntető okiratban foglaltak szerint.

94/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel 2013. április 1-jei hatállyal az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján jogutód nélkül megszünteti a Színes TISZK 
Gazdasági Szervezetét (Budapest X., Maglódi út 8.) 
az előterjesztés 4.10. számú mellékletében szereplő 
megszüntető okiratban foglaltak szerint.

95/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4.1.–4.10. 
számú mellékleteiben található megszüntető okira-
tok aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

96/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő in-
tézmények záró-beszámolója 2012. december 31-i 
fordulónappal teljes körűen – leltárral és záró fő-
könyvi kivonattal –, az éves költségvetési beszámo-
lónak megfelelő tartalommal a Fővárosi Közgyűlés 
elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

97/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatósági enge-
délyek visszavonása, valamint az intézményi nem 
selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok 
Budapest Főváros Levéltára részére, illetőleg a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
történő átadása érdekében a szükséges intézkedé-
seket megtegye.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Műve-
lődési Központ alapító okirata és szervezeti és működési 
szabályzata módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ alapí-
tó okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármes-
tert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 
3. számú mellékletét képező, módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására 
és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz 
történő benyújtására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

99/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés-
ről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés 
b) pontja alapján jóváhagyja a Budapesti Művelő-
dési Központ új szervezeti és működési szabályza-
tát, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat gépjárművek ingye-
nes használatba adásáról szóló megállapodás megköté-
sére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei között.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
megszünteti az 1 db RENAULT S 135 09/B, rendszá-
ma: FGF-530, alvázszáma: VF 640 AAB 000000863 
ponyvás tehergépkocsi és az 1 db CITROËN JUMPY, 
rendszáma: GZP-052, alvázszáma: VF7BYDHXA 
12568700 személygépkocsi Madách Színház Non-
profi t Kft. által történő ingyenes használatát, és jó-
váhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a 
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Madách Színház Nonprofi t Kft. közötti fenntartói 
megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

101/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az 1 db RENAULT S 135 09/B, rendszáma: FGF-
530, alvázszáma: VF 640 AAB 000000863 pony-
vás tehergépkocsit és az 1 db CITROËN JUMPY, 
rendszáma: GZP-052, alvázszáma: VF7BYDHXA 
12568700 személygépkocsit a Budapesti Módszer-
tani Szociális Központ és Intézményei részére – 
közfeladatainak ellátásához – ingyenes használatba 
adja.

102/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a gépkocsik ingyenes hasz-
nálatba adásáról szóló megállapodást az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat az „Európai Visz-
szatérési Alap” pályázati felhívására pályázat benyúj-
tására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

103/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért és utólagosan jóváhagyja Budapest Fővá-
ros Önkormányzata az Európai Visszatérési Alapba 
(ERF) benyújtott pályázatát.

104/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az Európai Vissza-
térési Alap (ERF) program európai uniós támogatá-
sú projekt megvalósításához szükséges 7000 EUR, 
azaz 2 100 E Ft önrészt a 2013. évi költségvetésben 
új címkódon „Egészségügyi és szociálpolitikai eu-
rópai uniós pályázati önrész”, mint önként vállalt 
önkormányzati feladatot biztosítja.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

105/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Egyetért és utólagosan jóváhagyja a pályázathoz 
angol nyelven benyújtott partnerségi nyilatkozatot 
(előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklet), valamint 
a közjogi személyek adatvédelmi nyilatkozatot 
(előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklet).

A napirend 30. pontja: Javaslat az „Európai Alap a 
3. országbeliek integrálására” című pályázati felhívásra 
pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért és jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Ön-
kormányzata részt vegyen az „Európai Alap a 3. or-
szágbeliek integrálására” című pályázati felhívásra 
benyújtandó „CORDAMO” című európai uniós tá-
mogatású projektben, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat dokumentumainak 
elkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2013. február 26.
Felelős: Tarlós István 

107/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az „Európai Alap 
a 3. országbeliek integrálására” című pályázati fel-
hívásra benyújtandó „CORDAMO” című európai 
uniós támogatású projekt megvalósításához szüksé-
ges 9500 EUR önrész biztosítása érdekében 3 000 E 
Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
előirányzatát, és ugyanezen összeggel megemeli a 
„884402 Egészségügyi és szociálpolitikai európai 
uniós pályázati önrész” cím dologi kiadási elői-
rányzatát.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet első mó-
dosítása

Felelős: Tarlós István 

108/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a pályázathoz szükséges partnerségi 
nyilatkozatot, valamint a közjogi személyek adat-
védelmi nyilatkozatát, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon a nyilatkozatok aláírásáról.

Határidő: 2013. február. 26. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Budapest XVIII., Alacskai út 22. sz. Idősek Ott-
hona alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

109/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi az – intézmény alapító okiratának 
módosításáról szóló – előterjesztésben foglaltakat.

110/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona 1182 Budapest, Alacskai út 22. sz. alatti in-
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tézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapító okirat módosítás aláírására, 
valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal történő kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

111/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 8. §-a alapján kivonja az intézményi körből és 
forgalomképessé nyilvánítja a Budapest VI., Ben-
czúr u. 46., valamint a Budapest XVI., Pálya u. 27. 
szám alatti ingatlanokat, és további üzemeltetésre 
és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére. Egyi-
dejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az 
ingatlanok a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgál-
tatási szerződésében feltüntetésre kerüljenek.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Egész-
ségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szüksé-
ges népegészségügyi program és akcióterv kidolgozá-
sára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi nép-
egészségügyi program és akcióterv kidolgozásá-
hoz szükséges forrást biztosítja, ennek érdekében 
tervbe veszi Budapest Főváros Önkormányzatának 
2013. évi költségvetésében az új „881802 Budapest 
Egészségterv” cím kiadási, ezen belül a dologi ki-
adás előirányzatát 10 000 E Ft-tal.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet terve-
zése 

Felelős: Tarlós István 

113/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Megbízza a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum Népegészségügyi Karát 
a Budapest Egészségterv 2012. című tanulmány 
alapján készítendő fővárosi népegészségügyi prog-
ram és akcióterv kidolgozásával, egyidejűleg felha-
talmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellék-
lete szerinti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest Egész-
ségterv 2012. című tanulmány végrehajtásához szüksé-
ges, egyes országos intézetekkel kötendő együttműködési 
megállapodások létrehozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

114/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Egészségterv 
eredményes végrehajtása érdekében az előterjesz-
tés 1. sz. mellékletében szereplő együttműködé-
si megállapodást az Országos Onkológiai Intézet-
tel, az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő 
együttműködési megállapodást az Országos Sport-
egészségügyi Intézettel, az előterjesztés 3. sz. mel-
lékletében szereplő együttműködési megállapodást 
az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Inté-
zettel, az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 
együttműködési megállapodást az Országos Ideg-
tudományi Intézettel, az előterjesztés 5. sz. mellék-
letében szereplő együttműködési megállapodást az 
Országos Vérellátó Szolgálattal, az előterjesztés 6. 
sz. mellékletében szereplő együttműködési megál-
lapodást az Országos Orvosi Rehabilitációs Inté-
zettel, az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő 
együttműködési megállapodást az Országos Reu-
matológiai és Fizioterápiás Intézettel, valamint az 
előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő együtt-
működési megállapodást a Gottsegen György Or-
szágos Kardiológiai Intézettel.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István 

115/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 
mellékletében szereplő együttműködési megállapo-
dások aláírására.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István 

116/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy első alkalommal 
2014. december 31-ig, a továbbiakban évente szá-
moljon be a Fővárosi Közgyűlésnek az egyes orszá-
gos intézetekkel folytatott együttműködések kere-
tében végzett munkáról.

Határidő: évente, első alkalommal 2014. december 
31. 

Felelős: Tarlós István 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az 
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és a BKSZT Kft. fúziójával kapcsolatos döntésekre. 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal a koncepcióval, hogy a Fővárosi  
Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. fúziója elsődle-
gesen a BKSZT Kft. által folytatott – a Budapes-
ti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére 
vonatkozó – tevékenységnek a Fővárosi Vízművek 
Zrt. részére 2013. június 1-jéig történő átadásával, 
végezetül a BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek 
Zrt.-be való – gazdasági társaságokról szóló tör-
vény szerinti – beolvadásával 2014. január 1-jéig 
valósuljon meg. 

139/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep üzemeltetését 2013. június 1-jétől ki-
zárólagos jogosultsággal a Fővárosi Vízművek Zrt. 
lássa el. 

140/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő Bu-
dapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tását arra vonatkozóan, hogy a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését 2013. júni-
us 1-jétől kizárólagos joggal a Fővárosi Vízművek 
Zrt. lássa el. 

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Tarlós István 

141/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri  a  főpolgármestert, hogy – a BVK Holding 
Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKSZT Kft. 
menedzsmentjén keresztül, illetve annak bevonásá-
val – tegye meg azokat az intézkedéseket, melyek 
ahhoz szükségesek, hogy 2013. június 1-jétől a Bu-
dapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet a Fő-
városi Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatóként 
üzemeltethesse, ideértve szennyvíztisztítási szol-
gáltatási szerződés, valamint víziközmű-üzemelte-
tési szerződés (pl. bérleti-üzemeltetési szerződés) 
Fővárosi Vízművek Zrt.-vel történő megkötésére, 
valamint az ezekkel ellentétes tartalmú, jelenleg 
hatályos szerződéseknek a módosítására, megszün-
tetésére vonatkozó javaslatoknak a Fővárosi Köz-
gyűlés elé terjesztését is. 

Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Tarlós István 

142/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – a Fővárosi Víz-
művek Zrt. és a BKSZT Kft. menedzsmentjén ke-
resztül, illetve annak bevonásával – tegye meg azo-
kat az intézkedéseket, melyek a BKSZT Kft.-nek 

a Fővárosi Vízművek Zrt.-be 2013. december 31. 
napjával történő – gazdasági társaságokról szóló 
törvény szerinti – beolvadásához szükségesek.

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat és a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési 
Központ Zrt. között 2012. március 19-én létrejött közfel-
adat ellátásának átadására irányuló megállapodás 1. sz. 
módosítására.

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

143/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BVK Holding Budapesti Vá-
rosüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal a közfeladat ellátásának átadására 
irányuló megállapodás 1. sz. módosítását az előter-
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felké-
ri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megálla-
podás 1. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a XV., Késmárk u. 
10. sz. alatti ALDI élelmiszer áruházhoz tartozó útszéle-
sítés eredményeként megépített kanyarodósáv tulajdon-
ba vételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozó fő-
városi közgyűlési határozat módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 4066-4067/2011. (XII. 14.) 
Főv. Kgy. határozatokat. 

145/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
(Vagyonrendelet) 44. § a) pontja alapján jóváhagy-
ja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékle-
tében foglalt, a Budapest Főváros Önkormányzata 
és a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. (székhely: 
2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) közötti meg-
állapodást, az annak mellékletében foglalt útépítés 
befejezett, aktivált eszközként történő térítésmen-
tes átadás-átvételének tárgyában és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 
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146/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett, befeje-
zett, aktivált beruházást, mint aktivált eszközt a Fő-
városi Önkormányzat vagyonában szerepeltesse. 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat az önkormányzati 
adósságállomány egy részének állam általi átvállalásá-
val kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

147/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés tekintettel a Magyar Kor-
mány által bevezetett új önkormányzati feladatfi -
nanszírozás kockázataira, valamint a túlzó mértékű 
állami forráselvonásra, felhatalmazza a főpolgár-
mestert, hogy az állammal a Fővárosi Önkormány-
zat adósságállományának teljes átvételéről állapod-
jon meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

148/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Magyarország központi költségve-
téséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiak-
ban: költségvetési törvény) 72–75. §-aiban foglal-
takra fi gyelemmel, a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam 
által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

149/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem ren-
delkezik olyan betéttel vagy egyéb számlakövete-
léssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének 
biztosításául szolgál. 

150/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tör-
vény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal a Fővárosi Önkormányzatot ter-
helő, az adósságátvállalással érintett adósságállo-
mánya átvállalásáról. 

151/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert az adósság-átvál-
lalással összefüggésben, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72–75. §-ainak 
végrehajtása érdekében szükséges egyéb nyilat-
kozatokat és intézkedéseket;

b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdé-
se szerinti megállapodásokat megkösse.

Határidő: a nyilatkozatok és intézkedések megtéte-
lére folyamatosan, a megállapodások megkötésére 
2013. február 28., illetve 2013. június 28. 

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

152/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy az adósság-átválla-
lással kapcsolatos intézkedésekről és a megkötött 
szerződésekről tájékoztassa a Fővárosi Közgyű-
lést. 

Határidő: a megállapodások megkötését követő ren-
des üléseken 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Budapest IX. ker., Ecseri út 
38236/814 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

153/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 24. § a) pontjában meghatározott hatáskörében 
eljárva eredményesnek minősíti a Budapest IX. 
ker., Ecseri út 5. szám alatti 38236/814 hrsz.-ú, 
5401 m² területű, kivett, saját használatú út meg-
nevezésű ingatlan értékesítése tárgyában lefolyta-
tott nyilvános árverési eljárást azzal, hogy az ingat-
lanra kiírt árverés nyertese, így az ingatlan vevője 
a SUMMERDALE ESTATE Kft. (1054 Budapest, 
Szemere u. 17., cégjegyzékszáma: 01-09-948417, 
képviselője: Hui zenga Cornelis ügyvezető képvi-
seletében meghatalmazottként Zsíros Zoltán) a vé-
telárként megajánlott 64 200 000 Ft+áfa (hatvan-
négymillió-kétszázezer forint plusz áfa) összeggel. 
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú 
mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerző-
dést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon az adásvételi szerződés – a BFVK Zrt.-
vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú 
mellékletét képező igazolás és általános meghatal-
mazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK 
Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi Gábor 
Antal általi – aláírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 46. pontja: I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 5319/9 
hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

154/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés az I. ker., Bérc u. 6/b. sz. 
5319/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában le-
folytatott árverés eredményét – fi gyelemmel az el-
járás nyerteseként kihirdetett Társaság nevében el-
járó személy képviseleti jogosultságának hiányára 
– nem fogadja el, a Társasággal adásvételi szerző-
dést nem köt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ajánlattevő ál-
tal az árverés során megfi zetett árverési előleg és 
egyéb kapcsolódó költségek visszatérítésével kap-
csolatos intézkedéseket haladéktalanul hozza meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az I. ker., Bérc u. 
6/b. sz. 5319/9 hrsz.-ú ingatlan közpark melletti el-
helyezkedésére való tekintettel, az ingatlanon talál-
ható növényzet szakszerű gondozása, illetve a terü-
let indokolt átminősítésére vonatkozó körülmények 
megvizsgálása érdekében a szükséges intézkedése-
ket hozza meg, és ezen intézkedések eredményeiről 
a Közgyűlés számára adjon tájékoztatást.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

155/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva 
eredményesnek minősíti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező, Buda-
pest I. ker., 5319/9 hrsz.-ú, 1620 m² területű kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, Budapest I. ker., 
Bérc u. 6/b. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyá-
ban lefolytatott nyilvános árverési eljárást azzal, 
hogy az ingatlanra kiírt árverés nyertese, így az in-
gatlan vevője a Tief Terra Építőipari és Szolgáltató 
Kft. (székhelye: 2750 Nagykőrös, Eszperantó u. 2., 
cégjegyzékszáma: 13-09-128637, képviselője: Heli 
András ügyvezető és Maróthy Edit Viktória munka-

vállaló együttes aláírási joggal) 376 000 000 Ft+áfa 
(háromszázhetvenhatmillió forint plusz áfa) vételár 
összeggel. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 
6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi 
szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az adásvételi szerződés – a BFVK 
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. 
számú mellékletét képező igazolás és általános 
meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljá-
ró BFVK Zrt. vezérigazgatója, Nagyunyomi-Sényi 
Gábor Antal általi – aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Bécsi 
út 343. sz. alatti, 19916/13 hrsz.-ú ingatlan kiürítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

156/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § 
a) pontja alapján kiüríti a Bp. III. ker., Bécsi út 
343. sz. alatti, 19916/13 hrsz.-ú, 10 ha 7378 m2 te-
rületű, „kivett telephely” megnevezésű ingatlant 
annak értékesítése érdekében, és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a BFVK Zrt.-n keresz-
tül az ingatlanhasználók felszólításáról és az ezzel 
kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, amely nem ter-
jed ki a tulajdonosi jogok gyakorlására.

Határidő: 365 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Budapest XIII. kerület, 
26085/57 hrsz. alatti ingatlan kártalanítási ügye.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

157/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
elutasítja a Budapest XIII. kerület, 26085/57 hrsz.-ú 
ingatlanra benyújtott, az Étv. 30. § (1) bekezdésére 
alapozott kártalanítási kérelmet. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a Vízkutató Terület-
hasznosító Kft. BFVK Zrt.-be történő beolvadásával kap-
csolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak, va-
lamint a VIKUV Kft. záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

158/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Va-
gyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), valamint a 
BFVK Zrt.-be beolvadt Vízkutató Területhasznosí-
tó Kft. (VIKUV Kft.) legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva 
– Elfogadja a VIKUV Kft. ügyvezetője által a Tár-
saság 2012. január 1-jétől 2012. október 25-ig tar-
tó gazdálkodásáról készített üzleti jelentést, továb-
bá a Társaság tevékenységéről készített ugyanezen 
időszakra vonatkozó záró beszámolót a következők 
szerint: 

2012. évi
záró beszámoló

2012. január 1.–
2012. október 25.

Mérlegfőösszeg 181 750 E Ft
Saját tőke 151 579 E Ft
Jegyzett tőke 166 840 E Ft
Adózás előtti eredmény 532 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 532 E Ft

– Elfogadja az 532 E Ft mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezését. 
– Elfogadja a VIKUV Kft. könyvvizsgálójának je-
lentésével alátámasztott, a Társaság 2012. január 
1-jétől 2012. október 25-ig tartó időszakra vonat-
kozó záró beszámolóját és üzleti jelentését. 

159/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a VIKUV Kft. 2012. október 25-i fordu-
lónapra készített, a BFVK Zrt.-be történő beolvadá-
sa előtti állapotot tükröző vagyonmérlegét és az azt 
alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú 
mellékletének 4/a. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

160/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a BFVK Zrt. 2012. október 25-i fordu-
lónapra készített, a VIKUV Kft. beolvadása előtti 
állapotot tükröző vagyonmérlegét és az azt alátá-
masztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú mel-
lékletének 4/b. sz. melléklete szerinti tartalommal.

161/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a BFVK Zrt. 2012. október 25-i forduló-
napra készített, a VIKUV Kft. beolvadása utáni ál-
lapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt 
alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 4. számú 
mellékletének 4/c. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

162/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről 
a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. 
vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a 
VIKUV Kft. záró beszámolójának, valamint a beol-
vadással kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és 
vagyonleltárak cégbírósági letétbe helyezéséről a 
Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

163/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a
– Budapest I. ker., 6635/2/A/4 hrsz. alatt felvett, 

természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. 
földszint 1. sz. alatt található, 225 m2 alapterü-
letű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulaj-
donból hozzá tartozó 618/10000 tulajdoni há-
nyaddal, vételára: 469 000 EUR, valamint a 

– Budapest I. ker., 6635/2/A/48 hrsz. alatt felvett, 
természetben Budapest I. ker., Országház u. 34. 
sétányszint 19. szám alatt található, S.T.19. 
számmal jelölt, 5 m2 alapterületű, tároló meg-
nevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá 
tartozó 12/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 
1 000 EUR, 

melyeket mindösszesen 470 000 EUR vételáron Ve-
vők részére történő elidegenítése során elővásárlási 
jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

164/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésé-
ben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § 
(1) bekezdésében biztosított jogával élve a Buda-
pest I. ker., 7534/0/A/2 hrsz. alatt felvett, termé-
szetben Budapest I. ker., Mészáros u. 10. I. emelet 
1–2. sz. alatt található, 288 m2 alapterületű, egyéb 
helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdon-
ból hozzá tartozó 845/10000 tulajdoni hányaddal, 
57 600 000 Ft vételáron Vevő részére történő elide-
genítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, 
egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilat-
kozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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165/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a 
– Budapest V. ker., 24487/0/A/18 hrsz. alatt fel-

vett, természetben Budapest V. ker., Dorottya 
utca 6., II/218. szám alatt található, 40 m2 alapte-
rületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tu-
lajdonból hozzá tartozó 23/10000 tulajdoni há-
nyaddal, vételára: 147 993 EUR, valamint a 

– Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. 
alatt található, a teremgarázs 77/10000 tulajdo-
ni hányadát kitevő, GA064 számmal jelölt beál-
ló ingatlan, vételára: 30 000 EUR, 

melyeket mindösszesen 177 993 EUR vételáron Ve-
vők részére történő elidegenítése során elővásárlási 
jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

166/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a 
– Budapest V. ker. 24487/0/A/53 hrsz. alatt felvett, 

természetben Budapest V. ker., Dorottya utca 6. 
IV/404. szám alatt található, 181 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulaj-
donból hozzá tartozó 108/10000 tulajdoni há-
nyaddal, vételára: 760 475 EUR, valamint a 

– Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. 
alatt található, a teremgarázs 116/10000 tulajdo-
ni hányadát kitevő, GA098 számmal jelölt beál-
ló ingatlan, vételára: 30 000 EUR; 

– Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt fel-
vett, természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 
6. sz. alatt található, a teremgarázs 34/10000 tu-
lajdoni hányadát kitevő, ST048 számmal jelölt, 
5,6 m2 alapterületű kerékpártároló ingatlan, vé-
telára: 6 000 EUR, 

melyeket mindösszesen 796 475 EUR vételáron Ve-
vők részére történő elidegenítése során elővásárlási 
jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

167/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) 
bekezdésében biztosított jogával élve a 
– Budapest V. ker., 24487/0/A/54 hrsz. alatt fel-

vett, természetben Budapest V. ker., Dorottya 
utca 6., IV/405. szám alatt található, 51 m2 alap-

területű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös 
tulajdonból hozzá tartozó 30/10000 tulajdoni há-
nyaddal, vételára: 210 532 EUR, valamint a 

– Budapest V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben Budapest V. ker., Dorottya u. 6. sz. 
alatt található, a teremgarázs 115/10000 tulajdo-
ni hányadát kitevő, GA099 számmal jelölt beál-
ló ingatlan, vételára: 30 000 EUR, 

melyeket mindösszesen 240 532 EUR vételáron Ve-
vők részére történő elidegenítése során elővásárlási 
jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat és az ECE Projektmanagement Budapest Kft. 
közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó 
megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

168/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat, valamint az EKZ 
ÖVT-E Kft.-vel, illetve az ECE Projektmanagement 
Budapest Kft.-vel fennálló megállapodás szerinti 
nyomvonal haladéktalan felülvizsgálata, illetve a 
biztonságos kerékpárút nyomvonal meghatározása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

169/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az ECE Projektmanagement 
Budapest Kft.-vel az Árkád üzletközpont bővítésé-
hez kapcsolódó megállapodás 3. sz. módosítását az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Közterület-felügyelete által a KEOP-2012-5.5.0/A kódje-
lű pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat jó-
váhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

170/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy Budapest Főváros Közterület-
felügyelete pályázatot nyújtott be a KEOP-2012-
5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítés” című pályázati felhívás-
ra, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdoná-
ban lévő, a 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám 
alatt található székhely fűtésének korszerűsítésére, 
azzal a feltétellel, hogy a beruházás Budapest Fő-
város Önkormányzata részéről pénzügyi kötelezett-
ségvállalással nem jár és további többlettámogatást 
Budapest Főváros Közterület-felügyelete ezen a cí-
men nem igényel.

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási 
rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hul-
ladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelé-
se” című projekt önerő biztosítására vonatkozó megálla-
podás megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

171/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rend-
szer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának 
növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálko-
dási eszközök és technológiák használati jogának 
átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 54. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladék-
gazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak 
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás ará-
nyának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 
jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

172/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környe-
zetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfel-
dolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” 
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat vo-

natkozásában nyilatkozik arról, hogy a projekt ré-
szeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban 
(MT), az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, informá-
ciók a valóságnak megfelelnek; továbbá az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 
díjképzést ismeri, és annak betartását – a támogatás 
visszafi zetésének terhe mellett – vállalja a projekt 
befejezését követő minimum öt évig.

Határidő: 2013. február 22.
Felelős: Tarlós István 

173/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében 
szereplő „A fővárosi hulladékgazdálkodási rend-
szer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának 
növelése” díjpolitika és üzemeltetési koncepciót. 

Határidő: 2013. február 22.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- 
és Növénykert által a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukció-
ra történő épületenergetikai pályázat benyújtásának tá-
mogatására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal és utólagosan jóváhagyja a Fővárosi 
Állat- és Növénykert pályázatát a KEOP-2012-
5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilá-
gítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése” 
című pályázati konstrukcióba „Épületenergetikai 
fejlesztések a Fővárosi Állat- és Növénykert ener-
giahatékonyságának növelése érdekében” címmel.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyű-
lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) be-
kezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Bu-
dapest III. kerület Óbuda, Fő tér–Szentlélek tér–Gróf 
Esterházy János rakpart–Hajógyár utca által határolt te-
rület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatko-
zóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § 
(1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület Óbu-
da, Fő tér–Szentlélek tér–Gróf Esterházy János 



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 935

rakpart–Hajógyár utca által határolt, az FSZKT-ban 
kiemelt szabályozást igénylő területre vonatkozó 
kerületi építési szabályzat és az annak mellékletét 
képező kerületi szabályozási terv tervezetével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

176/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Buda-
pest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 57. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közszol-
gáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

177/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi 
Önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés 
1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgár-
mestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Javaslat a kulturális nonprofi t 
kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai 
beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője, Novák János 2012. no-
vember 30.–2012. december 2. közötti berlini szak-
mai utazásával kapcsolatos beszámolóját az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

179/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Katona József Színház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 20–23. 
közötti stuttgarti szakmai utazásával kapcsolatos 
beszámolóját, egyben engedélyezi részére az uta-
zással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok 
alapján elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

180/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Katona József Színház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője, Máté Gábor 2012. november 27–28. 
közötti szabadkai szakmai utazásával kapcsolatos 
beszámolóját, egyben engedélyezi részére az uta-
zással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok 
alapján elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

181/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Katona József Színház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője, Máté Gábor 2012. december 2–5. kö-
zötti kolozsvári szakmai utazásával kapcsolatos be-
számolóját, egyben engedélyezi részére az utazás-
sal összefüggésben az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján 
elszámolható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

182/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Vígszínház Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2012. december 6–8. 
között Kolozsvárra, továbbá 2012. december 13–
14. között Prágába utazott szakmai célból, és el-
fogadja az utazásaival kapcsolatos beszámolóját, 
egyben engedélyezi részére az utazásokkal össze-
függésben az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint 
felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszá-
molható igazolt költségek kifi zetését.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

183/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztivál- és 
Turisztikai Központ Nonprofi t Kft. ügyvezető-
je, Vitézy Anna Zsófi a 2013. január 10–20. között 
New York-ba utazott szakmai célból.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 59. pontja: Javaslat a Vígszínház 
Nonprofi t Kft. üzemeltetésében álló mikrobusz értékesí-
tésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

184/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
értékesíti az IMJ-150 forgalmi rendszámú mikro-
buszt Budapest Főváros Önkormányzata vagyo-
náról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 23. § (1) bek. a) pontja értelmében a leg-
jobb árajánlatot tevő Nyegota Krisztián (an.: Gyap-
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jas Ilona, szül.: Gyula, 1980. június 5., adószám: 
8414280692) részére 220 000 Ft-os, azaz kettőszáz-
húszezer forintos vételi áron.

185/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mel-
lékletét képező adásvételi szerződést, továbbá fel-
kéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

186/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Megszünteti az 1 db, 50001 leltári számmal felvett 
Citroën Jumpy típusú, IMJ-150 forgalmi rendszámú, 
VF7BEWJYB86000483 alvázszámú, 9 személyes 
mikrobusz, valamint annak tartozéka Vígszínház 
Nonprofi t Kft. által történő ingyenes használatát, és 
jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a 
Vígszínház Nonprofi t Kft. közötti fenntartói meg-
állapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 60. pontja: Javaslat kulturális intézmény 
szakmai pályázatának benyújtásához hozzájárulás meg-
adására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti szakmai pályázatá-
nak benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 61. pontja: Javaslat a beolvadással lét-
rejött jogutód Thália Színház Nonprofi t Kft. és a jogelőd 
társaságok végleges vagyonmérlegének és végleges va-
gyonleltárának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

188/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Mikrosz-
kóp Színpad Nonprofi t Kft. (székhely: 1065 Bu-
dapest, Nagymező u. 22–24., Cg.: 01-09-921623) 

(beolvadó gazdasági társaság) vonatkozásában, 
egyedüli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb 
szerveként eljárva
– Elfogadja a beolvadással megszűnő gazdasági 
társaság az átalakulás napjával – 2012. október 1. 
napjával, mint mérlegfordulónappal elkészített – a 
könyvvizsgálói (FÉBA Könyvvizsgáló és Könyve-
lő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-
Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 
006057) jelentéssel alátámasztott, a Társaság 2012. 
évi tevékenységének záró beszámolóját (mérlegét, 
eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Mérlegfőösszeg 47 467 E Ft
Saját tőke 26 411 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 689 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 682 E Ft

– Elfogadja a Társaság 2012. január 1.–2012. ok-
tóber 1. üzleti évről készített közhasznúsági jelen-
tését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal.
– Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei for-
dulónapra készített – a beolvadás független könyv-
vizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizs-
gáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 
24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kama-
rai tagsági szám: 004046) által hitelesített – végle-
ges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyon-
leltárt az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

189/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Thália Színház Nonprofi t Kft. (székhely: 1065 Bu-
dapest, Nagymező u. 22–24., Cg.: 01-09-917942) 
(átvevő gazdasági társaság) vonatkozásában, egye-
düli tagként (alapítóként) a Társaság legfőbb szer-
veként eljárva
– Elfogadja az átvevő gazdasági társaság átala-
kulás napjával – 2012. október 1. napjával, mint 
mérlegfordulónappal az átalakulás miatt készített 
– a Társaság könyvvizsgálói (Debit-Credit Au-
dit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1143 Buda-
pest, Ilka u. 20., Almási Valéria könyvvizsgáló, 
kamarai tagsági szám: 002879) jelentéssel alátá-
masztott közbenső éves beszámolóját (mérlegét, 
eredménykimutatását) az előterjesztés 6. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

Mérlegfőösszeg 518 644 E Ft
Saját tőke 332 059 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 484 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 337 E Ft
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– Elfogadja a Társaság 2012. október 1-jei for-
dulónapra készített – a beolvadás független könyv-
vizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő Könyvvizs-
gáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Budapest, Garas u. 
24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyvvizsgáló, kama-
rai tagsági szám: 004046) által hitelesített – végle-
ges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyon-
leltárt az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

190/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália 
Színház Nonprofi t Kft. (székhely: 1065 Budapest, 
Nagymező u. 22–24., Cg.: 01-09-917942) (jogutód 
gazdasági társaság) vonatkozásában, egyedüli tag-
ként (alapítóként) a Társaság legfőbb szerveként 
eljárva
– Elfogadja a jogutód gazdasági társaság átala-
kulás napjával – 2012. október 1. napjával, mint 
mérlegfordulónappal készített – a beolvadás füg-
getlen könyvvizsgálója (PR Kontír Audit Könyvelő 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1026 Buda-
pest, Garas u. 24/b., Szigeti Ilona Gyöngyi könyv-
vizsgáló, kamarai tagsági szám: 004046) által hi-
telesített a jogutód gazdasági társaság végleges 
vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt 
az előterjesztés 9–10. sz. mellékletei szerinti tarta-
lommal.

Mérlegfőösszeg 560 391 E Ft
Saját tőke 358 470 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 337 E Ft

191/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Gt. 168. § (1) bek. értelmében a Mikrosz-
kóp Színpad Nonprofi t Kft. ügyvezetőjét és a Thália 
Színház Nonprofi t Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa 
annak érdekében, hogy a végleges vagyonmérleg 
és végleges vagyonleltár cégbírósági letétbe helye-
zéséről a Társaság jogi képviselője útján gondos-
kodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 62. pontja: Javaslat a Budapest V. kerü-
let, Veres Pálné u. 36–38. szám alatti (hrsz.: 24049) in-
gatlan tulajdonjogának az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetésével történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 22-i ülésén.

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

�
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2013. február 27-i, 830-kor tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

192/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h
úgy dönt, hogy 1. pontként tárgyalja meg a „Javas-
lat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi 
összevont költségvetésére. (I. forduló)” című elő-
terjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

193/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h
úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javas-
lat bizottsági összetétel megváltoztatására” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

194/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 

2013. évi összevont költségvetésére. (I. fordu-
ló)

2. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a közterület- és városrésznevek meg-
állapításáról, azok jelöléséről, valamint a ház-
szám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének 
módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló …/2013. 
(…..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. 

5. Javaslat bizottsági összetétel megváltoztatásá-
ra. 

6. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda 
Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2013. évi 
Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények 
kapcsán. 

7. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának 
csökkentésére és a feladatellátás racionalizálá-
sára. 

8. Javaslat a Budapest XI. kerület, Orlay utca 11. 
szám alatti épületre vonatkozó 2010. évi Tele-
pülési Értékvédelmi Támogatás kölcsönszerző-
dés felmondására. 

9. Javaslat a fővárosi közutak nem közlekedé-
si célú igénybevétele esetén fi zetendő díjakról 
szóló …/2013. (……) Főv. Kgy. rendelet meg-
alkotására. 

10. Javaslat a Budapest Főváros díszvilágításáról 
szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására. 

11. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló …/2013. (……) önkormányzati rendelet 
megalkotására. 

12. Javaslat a XXII. ker., Növény utcai 231727/1 
hrsz.-ú közterületen történő gázvezeték-építés-
sel kapcsolatos döntés meghozatalára. 

13. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre vonat-
kozó, Európai Beruházási Banki-hitelszerződés 
módosítására, és az ehhez kapcsolódó, négy ol-
dalú megállapodás aláírására. 

14. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és köz-
szolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 6. 
számú módosítására. 

15. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapít-
vány alapító okiratának módosítása. 

16. Javaslat megállapodás megkötésére a 1125 Bu-
dapest, Mátyás király út 29. szám alatt található 
ingatlanon lévő épületegyüttes bővítése tárgyá-
ban.

17. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemel-
tetési joggal vegyes földhasználati szerződésé-
nek megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert alapító okiratának módosítására. 

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosí-
tására.

19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 
14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára.

20. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódjelű, „Épü-
letenergetikai fejlesztések megújuló energiafor-
rás hasznosítással kombinálva” című pályázati 
konstrukcióban pályázat benyújtására a Király 
Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 
energetikai felújítása érdekében.

21. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épü-
letenergetikai fejlesztések és közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása” című pályázati konst-
rukcióban pályázat benyújtására a Rákóczi híd 
közvilágításának energiatakarékos megújítása, 
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az óbudai Gázgyári lakótelepen meglévő, nagy-
mértékben elavult közvilágítás korszerű tech-
nológia felhasználásával történő megújítására, 
valamint a 2001 után létesített, a Főváros tulaj-
donában lévő lámpatestek energiafelhasználá-
sának csökkentésére kétfokozatú előtét beépíté-
sével.

22. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épü-
letenergetikai fejlesztések és közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása” című pályázati konst-
rukcióban pályázat benyújtására a Városháza 
épületének energetikai felújítása érdekében. 

23. Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs 
Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakó-
épületek felújítási munkái támogatására benyúj-
tott pályázatok elbírálására.

24. Javaslat Budapest Főváros Levéltára főigazga-
tójának megbízására.

25. Javaslat a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. „v. a.” 
alapító okiratának módosítására.

26. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatási kérelem benyújtására.

27. Javaslat az új fővárosi sportkoncepció elfoga-
dására. 

28. Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő ki-
emelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemé-
nyek Fővárosi Önkormányzat általi támogatá-
sának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. 
Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

29. Javaslat a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 2012. 
január–szeptemberi tevékenysége beszámolójá-
nak, 2013. évre szóló foglalkoztatási tervének, 
valamint a közszolgáltató 2013. évi közszolgál-
tatási szerződésének elfogadására. 

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban lévő személyes gondoskodást nyújtó szako-
sított szociális intézmények térítési díjairól és 
a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására. 

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban működő pszichiátriai és értelmi fogyatékos 
otthonok és gyermekvédelmi szakellátási intéz-
mények állami átadás-átvételéről szóló, a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
kötendő megállapodás jóváhagyására. 

32. Javaslat a kulturális nonprofi t kft.-k ügyveze-
tőinek további munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyaival kapcsolatos döntésre. 

33. Javaslat a Budapest XXI., Csepeli gerincút I. 
ütem (Szabadkikötő út–Posztógyár utca kö-
zött) című projekt kapcsán elvégzendő terület-
rendezési eljárás kapcsán 10 ingatlant érintő, 
Budapest Főváros Önkormányzata javára szóló 
ajándékozás útján történő közös tulajdont meg-
szüntető szerződés jóváhagyására. 

34. Beszámoló az FKPT és az V. kerületi parkolás-
üzemeltetés helyzetéről. 

35. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 5. 
szám 36002 hrsz. alatti ingatlan használatba vé-
telére. 

36. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. X. ker., 
39210/182 hrsz.-ú ingatlanon épült intézmény 
felújítási munkáihoz kapcsolódó KEOP pályá-
zaton történő részvételéhez. 

37. Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Sza-
bolcs u. 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti 
szerződés módosítása.

38. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető 
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. 

39. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Mű-
jégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-
ja)” című projekt támogatási szerződésének 14. 
számú módosítására. 

40. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” 
c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú 
projekt támogatási szerződésének 10. számú 
módosítására. 

41. M2 rekonstrukció PEA 3. sz. módosítása – Javas-
lat a kelet–nyugati metróvonal rekonstrukció-
jához kapcsolódó végleges pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás 3. számú módosítására. 

42. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, Csepe-
li gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-
2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt tá-
mogatási szerződésének 8. sz. módosítására. 

43. Javaslat a településfejlesztéssel, a településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés sza-
bályainak elfogadására. 

44. Állásfoglalás az OTrT törvény felülvizsgálatá-
val és módosítási javaslatával kapcsolatban. 

45. Javaslat Puskás Öcsi tiszteletére szoborcsoport 
elhelyezésére a III. kerületben.

46. Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatósággal kötendő, a többcélú, gyermek-
védelmi feladatot is ellátó köznevelési intézmé-
nyek gyermekvédelmi intézményegységeinek 
működtetésére vonatkozó megállapodás jóvá-
hagyására. 

47. Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolva-
dással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Cse-
csemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat 
Befogadó Gyermekotthonai intézmény záró be-
számolójának elfogadására. 

48. Javaslat kulturális intézmény szakmai pályáza-
tainak benyújtásához hozzájárulás megadására. 

49. Javaslat a 2013. évi „Élen a tanulásban, élen a 
sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati fel-
hívására. 

50. Javaslat ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó 
igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött 
utca” program keretében átvételre kerülő eszkö-
zök tekintetében (II. ütem). 
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51. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról.

52. Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató 
Nonprofi t Kft. megalapításának, valamint az 
ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségve-
tési szervek megszüntetésének koncepciójára.

53. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intéz-
mények épületeinek energetikai felülvizsgála-
tára vonatkozó szerződés megkötésére.

54. Javaslat a Budapesti Műugró Szövetség 2012. 
évi sportcélú támogatásának visszavonására.

55. Javaslat a BMSZKI Hajléktalanokért Közala-
pítvány 2012-2013-KMR kódú pályázatára be-
nyújtott anyag fenntartói támogatására. 

56. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról. 

57. Beszámoló az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult 
kártalanítási ügyekben hozott határozatokról. 

58. Beszámoló a Kulturális és Turisztikai Tanács-
nok éves (2012. évi) tevékenységéről. 

59. Javaslat csatlakozása a székely szolidaritás 
mozgalmához.

Ebédszünet utáni első napirend: Javaslat fővárosi 
közterületek nevének megváltoztatására. 

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. 
forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

195/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h
nem fogadja el Horváth Csabának a határozati ja-
vaslat név szerinti szavazásra vonatkozó indítvá-
nyát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

196/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros 2013. évi költségvetésében a 
költségvetési bevételeit 260 205 996 E Ft-ban,
költségvetési kiadásait 324 278 158 E Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások egyenlegét –64 072 162 E Ft-ban,
bevételi főösszegét 331 773 458 E Ft-ban,
kiadási főösszegét 331 773 458 E Ft-ban
állapítja meg.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és város-
résznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint 
a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének módo-
sítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendele-
tét a 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
…/2013. (….) Főv. Kgy. rendelet megalkotására. 

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a főjegyzői kiegészítéssel megalkotja 11/2013. 
(III. 18.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

A napirend 5. pontja: Javaslat bizottsági összetétel 
megváltoztatására. 

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
dr. Kaltenbach Jenőt a Jogi, Ügyrendi, Nemzetisé-
gi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnöki 
tisztségéből 2013. február 27. napjával visszahívja, 
és 2013. február 27. napjától kezdődő hatállyal a 
Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-
ellenőrző Bizottság új tagjává és elnökévé Nagy 
Istvánt választja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

198/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Somfai Ágnest a Városfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság alelnöki tisztségéből – tagsági vi-
szonyának fenntartása mellett – 2013. február 27. 
napjával visszahívja, és 2013. február 27. napjától 
kezdődő hatállyal a Városfejlesztési és Környezet-
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védelmi Bizottság alelnökévé a Bizottság jelenlegi 
tagját, Orbán Gyöngyit választja meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

199/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Hanzély Ákost a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság al-
elnöki tisztségéből – tagsági viszonyának megszün-
tetésével együtt – 2013. február 27. napjával visz-
szahívja. Ezzel egyidejűleg dr. Kaltenbach Jenőt a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválaszt-
ja. 
2013. február 27. napjával a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság alelnökévé a Bizottság jelenlegi tagját, 
Hutiray Gyulát választja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat a Sziget Kulturá-
lis Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 
2013. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények 
kapcsán. 

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

200/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. 
rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévő közterületek használatáról és rendjéről 
szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) 
bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottság-
ra átruházott hatáskörét. 

201/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul a mellékelt megállapodás szerint a Szi-
get Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. 
kerület Óbudai-sziget közpark közterületi besoro-
lású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerü-
let, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo 
Rotta rakpart, V. kerület, Jane Henning rakpart, 
XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K” híd 
közterülethasználatához 55 000 000 Ft+áfa közte-
rület-használati díj megfi zetésével. 

202/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a Sziget Fesztivál ren-
dezvény lebonyolításával összefüggésben a közte-
rület hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban 
foglaltaktól eltérő használata megállapításra kerül, 
úgy az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben fog-
lalt egyéb szankciók és kötelezettségek érvényesí-
tése mellett a közterület-használati díj tízszerese 

kerül megállapításra a rendezvény szervezőjével 
szemben.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

203/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a befogadott módosítással az 
előterjesztés melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. Az együttműködési megállapodás 3.1 
pontja a módosító indítványban foglalt tartalommal 
módosul.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat Puskás Öcsi tisztele-
tére szoborcsoport elhelyezésére a III. kerületben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

204/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése ér-
telmében jóváhagyja, hogy Budapest Főváros III. 
kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az 
Óbuda-Újlak Közösségi Egyesület a felállítási és 
karbantartási költségek vállalása mellett elhelyez-
ze a Pauer Gyula és Tóth Dávid szobrászművészek 
által Puskás Öcsi tiszteletére készített kompozíciót 
az Óbudai promenád területén, a III. kerület Bécsi 
út–Dereglye utca találkozásánál (hrsz. 14772/2), a 
járófelületen a következő felirattal:
PUSKÁS ÖCSI EMLÉKÉRE / PUSKÁS FERENC 
LABDARÚGÓ 1927–2006 / PAUER GYULA 
SZOBRÁSZMŰVÉSZ 1941–2012 / ALKOTÓ-
TÁRS TÓTH DÁVID SZOBRÁSZMŰVÉSZ / 
ÁLLÍTTATTA 2013. MÁRCIUS 28-ÁN / BU-
DAPEST III. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA / 
ÓBUDA-ÚJLAK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET / 
(valamint a támogató szervezetek neve kerül fel-
tüntetésre).

Határidő: a határozat megküldésére a döntést köve-
tő 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri 
Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás ra-
cionalizálására. 

Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
2013. március 1. napjával 38 álláshellyel, 2013. áp-
rilis 1. napjával további 49 álláshellyel, 2013. június 
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1. napjával további 103 álláshellyel, 2013. augusz-
tus 1. napjával további 18 álláshellyel csökkenti a 
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármeste-
ri Hivatala hivatali létszámát, és 2013. augusztus 1. 
napjával az engedélyezett álláshelyek számát 939 
főben határozza meg.

Határidő: 2013. augusztus 1. 
Felelős: Tarlós István 

206/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt, 
hogy intézkedjen a szükséges munkaügyi intézke-
dések megtétele iránt, továbbá felkéri a főpolgár-
mestert a megszűnő álláshelyek kiadásainak a költ-
ségvetési rendeletben történő biztosítása érdekében 
a rendeletmódosítási javaslat Fővárosi Közgyűlés 
elé terjesztésére.

Határidő: 2013. augusztus 1.
Felelős: Tarlós István 

207/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé a BFVK Budapest Főváros Vagyon-
kezelő Központ Zrt. kibővült feladatellátását tartal-
mazó közszolgáltatási szerződést. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes 
ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest XI. ke-
rület, Orlay utca u. 11. szám alatti épületre vonatkozó 
2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kölcsön-
szerződés felmondására. 

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

208/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a Budapest XI. kerület, Orlay utca 11. szám alat-
ti épület leomlott kerítésszakaszának felújítására a 
2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pá-
lyázat keretéből nyújtott kölcsön felhasználásá-
ra Menyhárt Istvánnal 2011. február 16-án kötött, 
FPH059/851-2/2011. iktatószámú kölcsönszerző-
dést és a 2012. február 28-án megkötött, 
FPH059/845-2/2012. iktatószámú kölcsönszerző-
dés módosítást a támogatott szerződésszegése mi-
att azonnali hatállyal felmondja. Felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
felmondó nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a fővárosi közutak 
nem közlekedési célú igénybevétele esetén fi zetendő dí-

jakról szóló …/2013. (……) Főv. Kgy. rendelet megalko-
tására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevéte-
le esetén fi zetendő díjakról az előterjesztői kiegészítés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2013. (III. 18.) önkormányzati rende-
letét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról szóló …/2013. (……) önkormányza-
ti rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról az előterjesz-
tés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat a XXII. ker., Növény 
utcai (231727/1) hrsz.-ú közterületen történő gázvezeték-
építéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyon-
rendelet) 45. § (1) bekezdésében biztosított jogkö-
rében eljárva hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat 
231727/1 hrsz.-ú ingatlanán gázvezeték térítésmen-
tes áthelyezéséhez, és ennek érdekében jóváhagyja, 
megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. közötti igénybevéte-
li megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 14. pontja: Javaslat az egészségügyi fej-
lesztésekre vonatkozó, Európai Beruházási Banki-hitel-
szerződés módosítására, és az ehhez kapcsolódó, négy 
oldalú megállapodás aláírására. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

210/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mel-
lékletében benyújtott, ez Európai Beruházási Bank-
kal egészségügyi intézményfejlesztésekre 2006. 
március 31-én megkötött hitelszerződés módosítá-
sát, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

211/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mel-
lékletében benyújtott, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium, az Államadósság Kezelő Központ Zrt., 
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet és a Fővárosi Önkor-
mányzat közötti megállapodást, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladat-
ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapo-
dásának 6. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2013. (III. 18.) önkormányzati rende-
letét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemelte-
tésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a 
közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 16/2013. (III. 18.) önkormányzati rende-
letét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellá-
tásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

212/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. szá-
mú módosítását az előterjesztés 3. számú mellékle-

te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat fővárosi közterületek 
nevének megváltoztatására. 

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

213/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest VIII. kerületben a Bér-
kocsis utca (Gutenberg tér és József körút közötti 
szakasza) elnevezését Scheiber Sándor utcára vál-
toztatja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

214/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest VIII. kerületben a Vagon 
tér elnevezését Tbiliszi térre változtatja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

215/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerületi, 35703/1 
helyrajzi számú névtelen közterületet Asztana tér-
nek nevezi el.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

216/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest XI. kerületben a Kollé-
gium lépcső elnevezését Bartoniek Géza lépcsőre 
változtatja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

217/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerületi, 26085/86 
helyrajzi számú névtelen közterületet Radics Béla 
utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

218/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest XXIII. kerületben az Al-
só-Duna part elnevezését Forster János Jakab utcá-
ra változtatja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: A Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A napirend 18. pontja: Javaslat megállapodás meg-
kötésére a 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt 
található ingatlanon lévő épületegyüttes bővítése tárgyá-
ban.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Vakok Batthyány László 
Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általá-
nos Iskolával (székhely: 1125 Budapest, Mátyás ki-
rály út 29.) és a Szent Erzsébetről Nevezett Beteg-
ápoló Nővérekkel (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 
43.) a Budapest Főváros Önkormányzata kizáróla-
gos tulajdonát képező 9526/1 helyrajzi szám alatt 
felvett, természetben 1125 Budapest, Mátyás király 
út 29. szám alatt található ingatlanon meglévő épü-
letegyüttes új lakó-, és foglalkoztató funkciót be-
töltő épületegységgel történő bővítéséhez való tu-
lajdonosi hozzájárulás feltételei tárgyában kötendő 
megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás és a mellékletét képező alakszerű tu-
lajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 7 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám 
Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szer-
ződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert alapító okiratának módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

220/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja Horváth Csaba ügyrendi indítványát, és a 
„Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előké-
szítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány-
terv engedélyokirat elfogadására” című előterjesz-
tést délelőtti ülésén 20. pontként tárgyalja meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapesti Vidámpark Zrt.-
vel az „Üzemeltetési joggal vegyes földhasználati 
szerződést megszüntető megállapodást” az előter-
jesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

222/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert ala-
pító okiratának módosítását az előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét 
képező alapító okirat módosítás, valamint az elő-
terjesztés 6. számú mellékletét képező, módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására és kiadására, valamint annak a Magyar 
Államkincstárhoz történő benyújtására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

223/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Annak érdekében, hogy a 2013. évi vidámparki sze-
zonra (2013. szeptember 30-ig) a Budapesti Vidám 
Park Zrt. jogosult legyen a működéshez szükséges 
földterület használatára, hasznosítására, üzemsze-
rű működtetésére, illetve a Társaság székhelyeként 
való megjelölésére 
– utasítja a Budapesti Vidám Park Zrt. igazgatósá-

gát, hogy az előterjesztés 7. számú melléklete-
ként csatolt bérleti szerződést kösse meg a Fővá-
rosi Állat- és Növénykerttel,

– felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkálta-
tói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy 
a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója 
az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt 
bérleti szerződést kösse meg a Budapesti Vidám 
Park Zrt.-vel.

Határidő: 2013. március 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a FÁNK vidámparki 
terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósítható-
sági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

224/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert vidám-
parki terület projekt előkészítése” című, 006719 
számú megvalósíthatósági tanulmányterv enge-
délyokmányt az előterjesztés melléklete szerinti 
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tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására. 

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését kö-
vető 15 nap 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2013. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szó-
ló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2013. (III. 18.) önkormányzati rende-
letét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete és 
az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítés szerinti tarta-
lommal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a KEOP-2012-
5.5.0/B kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések megúju-
ló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pá-
lyázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Király 
Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda energeti-
kai felújítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

225/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályá-
zati kiírásra a „Király Gyógyfürdő komplex energe-
tikai korszerűsítése” (megvalósítás helyszíne: 1027 
Budapest, Fő utca 82.; hrsz.: 13578) című pályázat 
benyújtásához, amelynek tervezett bekerülési költ-
sége nettó 107,1 M Ft, az igényelt támogatás össze-
ge nettó 91 M Ft (önerő mértéke: nettó 16,1 M Ft). 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés 
elé terjesztéséről a támogatási szerződés megköté-
sekor. 

Határidő: 2013. március 31., a támogatási szerződés 
megkötésére vonatkozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István 

226/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormány-
zati saját forrás összegét a költségvetésben elkülö-
níti. A projekt megvalósításához szükséges, az el-
számolható költségekre eső önerő (várhatóan nettó 
16,1 M Ft) fedezetét a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. útján kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

227/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt.-vel a „Király Gyógyfürdő komplex 
energetikai korszerűsítése” projekt keretében lét-
rehozott eszközök használati jogának átruházásáról 
szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Tarlós István 

228/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pá-
lyázati kiírásra a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 
komplex energetikai korszerűsítése” (megvalósítás 
helyszíne: 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.; hrsz.: 
5539, 5540, 5541, 5542) című pályázat benyújtá-
sához, amelynek tervezett bekerülési költsége net-
tó 147,2 M Ft, az igényelt támogatás összege net-
tó 125,1 M Ft (önerő mértéke: nettó 22,1 M Ft). 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés 
elé terjesztéséről a támogatási szerződés megköté-
sekor. 

Határidő: 2013. március 31., a támogatási szerződés 
megkötésére vonatkozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István 

229/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormány-
zati saját forrás összegét a költségvetésben elkülö-
níti. A projekt megvalósításához szükséges, az el-
számolható költségekre eső önerő (várhatóan nettó 
22,1 M Ft) fedezetét a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. útján kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

230/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt.-vel „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 
komplex energetikai korszerűsítése” projekt kere-
tében létrehozott eszközök használati jogának át-
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ruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a KEOP-2012-
5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és köz-
világítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati 
konstrukcióban pályázat benyújtására a Rákóczi híd köz-
világításának energiatakarékos megújítása, az óbudai 
Gázgyári lakótelepen meglévő, nagymértékben elavult 
közvilágítás korszerű technológia felhasználásával törté-
nő megújítására, valamint a 2001 után létesített, a fővá-
ros tulajdonában lévő lámpatestek energiafelhasználásá-
nak csökkentésére kétfokozatú előtét beépítésével.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

231/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
utólagos jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B 
jelű pályázati kiírásra a „Közvilágítási célú ener-
giaracionalizálás Budapest Főváros területén” (meg-
valósítás helyszíne: 1052 Budapest, Városház utca 
9–11.; hrsz.: 24357) című pályázat benyújtásá-
hoz, amelynek tervezett bekerülési költsége bruttó 
149,5 M Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 
127,1 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővá-
rosi Közgyűlés elé terjesztéséről a soron következő 
rendes ülésre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése

Felelős: Tarlós István 

232/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Közvilá-
gítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros 
területén” projekt megvalósításához szükséges ön-
erő és az el nem számolható költségek mértékéig 
(22,4 M Ft önrész, 1,422 M Ft maradványérték). 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormány-
zati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetés-
ben a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze” 
cím terhére elkülöníti.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egyi-
dejűleg

Felelős: Tarlós István 

233/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft. között kötendő, Budapest, Rákóczi híd 
jelenlegi közvilágítási hálózatának átadás-átvételé-
ről szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete sze-

rinti megállapodást, amelyben Budapest Főváros 
Önkormányzata kötelezettséget vállal az átruházott 
eszközök ellenértékének (bruttó 1,422 M Ft) meg-
fi zetésére abban az esetben, amennyiben a támoga-
tást elnyeri és a támogatási szerződés megkötésé-
re sor kerül. Ennek hiányában a megállapodás nem 
lép hatályba, és legkésőbb 2013. december 31. nap-
ján megszűnik. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal írja alá a megállapodást.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egyi-
dejűleg

Felelős: Tarlós István 

234/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képvisele-
tében eljáró személy kötött mandátumával eljárva 
„igen” szavazatával támogassa a Rákóczi híd jelen-
legi közvilágítási hálózatának átruházására vonat-
kozó megállapodás taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. so-
ron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

235/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő 
taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képvi-
selője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a 
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. so-
ron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat a KEOP-2012-
5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és köz-
világítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati 
konstrukcióban pályázat benyújtására a Városháza épü-
letének energetikai felújítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

236/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati ki-
írásra a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épü-
letenergetikai felújítása” (megvalósítás helyszíne: 
1052 Budapest, Városház utca 9–11.; hrsz.: 24357) 
című pályázat benyújtását, amelynek teljes terve-
zett beruházási költsége bruttó 368,6 M Ft, az igé-
nyelt támogatás összege bruttó 313,3 M Ft. Felkéri 
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a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pá-
lyázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé ter-
jesztéséről a támogatási szerződés megkötésekor.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére vonat-
kozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István 

237/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Fővárosi Önkormány-
zat Városháza épületenergetikai felújítása” projekt 
megvalósításához szükséges 55,3 M Ft önerő bizto-
sítására, valamint a KEOP forrásból nyújtott támo-
gatás elnyerése esetén az önkormányzati saját for-
rás összegét a költségvetésben elkülöníti.
A 2013. évi költségvetésben tervbe veszi a 9112 
címkódon belül a Fővárosi Önkormányzat Város-
háza épületenergetikai felújítása önrész feladatot 
55,3 M Ft összköltséggel.
Az önrész biztosítása érdekben a 7403 címkódon 
belül a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsíté-
se” feladat 2013. évi ütemét 135,2 M Ft-ra csök-
kenti, így a feladat összköltsége 217,0 M Ft, (ebből 
felhasznált 36,793 M Ft, a 2014. évi ütem 45,0 M 
Ft), továbbá a „Városháza elektromos hálózatának 
rekonstrukciója” feladat 2013. évi ütemét 177,7 M 
Ft-ra csökkenti (a 2014. évi ütem 50,0 M Ft), így a 
feladat összköltsége 227,7 M Ft. 

238/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehaj-
tásához szükséges előirányzat változásokat a 2013. 
évi költségvetési rendelettervezeten vezesse át.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a 2012. évi Fővárosi 
Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövet-
kezeti lakóépületek felújítási munkái támogatására be-
nyújtott pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

239/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó város-
rehabilitációs kiadások” keretből a társasházak és 
lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázat-
ra benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 4. 
számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő 
fővárosi támogatásokat megítéli.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

240/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a társasházak és lakásszö-
vetkezetek részére megítélt 139 593 E Ft fővárosi 
támogatás 2013. évi költségvetésben történő bizto-

sítására. Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésé-
ben gondoskodjon a feladat forrásának, 139 593 E 
Ft kiadásnak a „Bérlakások értékesítéséhez kapcso-
lódó városrehabilitációs kiadások” feladat előirány-
zatának tervbevételéről.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfoga-
dása

Felelős: Tarlós István 

241/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 6. számú mellékletében 
szereplő vissza nem térítendő támogatások pénz-
eszköz átadás-átvételi megállapodását, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy a támogatott társasházak és 
lakásszövetkezetek képviselőivel az előterjesztés 6. 
számú mellékletében szereplő pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodásokat kösse meg. 

Határidő: a 2013. évi költségvetés hatálybalépését kö-
vetően, a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépü-
letek képviselői által aláírt megállapodások kéz-
hezvételét követő 60 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

242/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó város-
rehabilitációs kiadások” keretből a társasházak és 
lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázat-
ra benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 5. 
számú mellékletében szereplő érvénytelen pályáza-
tok támogatását elutasítja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Levéltára főigazgatójának megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

243/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva megbízza dr. Ke-
nyeres Istvánt a Budapest Főváros Levéltára (1139 
Budapest, Teve u. 3–5.) magasabb vezetői – főigaz-
gatói – feladatainak ellátásával 2013. május 16-tól 
2018. május 15. napjáig terjedő határozott időre. 
Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás 
nem érinti dr. Kenyeres István fenti intézményben 
fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyát. Illetményét az alábbiakban állapítja 
meg:
Kjt. szerinti garantált illetmény: 219 390 Ft 
Többletképesítéshez kapcsolódó 7%-os illetmény
(Kjt. 66. § (2), (3) bekezdése alapján) 15 357 Ft
Garantált illetmény összesen: 234 747 Ft
Összesen kerekítve: 234 700 Ft



948 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. április 18.

Garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen 
alapuló – illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése 
alapján 308 400 Ft
Illetmény összesen: 543 100 Ft
Illetménypótlékok: Magasabb vezetői pótlék
a Kjt. 70. §, 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
19. § alapján (pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Tudom. pótlék az 1997. évi CXL. tv. 94. §
(6) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Nyelvvizsga angol középfokú (Kjt. 74. §
(5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Nyelvvizsga német középfokú (Kjt. 74. §
(5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Nyelvvizsga spanyol középfokú (Kjt. 74. §
(5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Illetmény mindösszesen: 643 100 Ft

Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Tarlós István 

244/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről.

Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Petőfi  Csarnok 
Nonprofi t Kft. „v. a.” alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Pető-
fi  Csarnok Nonprofi t Kft. „v. a.” legfőbb szerveként 
eljárva jóváhagyja a Petőfi  Csarnok Nonprofi t Kft. 
„v. a.” alapító okiratának módosítását az előterjesz-
tés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és fel-
kéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás 
és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

246/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Pető-
fi  Csarnok Nonprofi t Kft. „v. a.” legfőbb szerveként 
eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói 

döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság végelszámolóját értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat közművelődési érde-
keltségnövelő támogatási kérelem benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közmű-
velődési érdekeltségnövelő kérelmet nyújt be a Bu-
dapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése ér-
dekében az alábbiak szerint: kérelmezett támogatás 
összege 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer fo-
rint, önrész 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
1. sz. mellékletében csatolt űrlap aláírására.  

Határidő: 2013. március 20.
Felelős: Tarlós István 

248/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési 
érdekeltségnövelő kérelem benyújtásához szüksé-
ges 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
önrészt a 2013. évi költségvetésben a „911001 Köz-
művelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” 
céltartalékon biztosítja. 

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István 

249/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelem elbírálá-
sát követően, pozitív eredmény esetén a beérkező 
támogatási összeget és az önkormányzati önrészt 
utalja át az érintett költségvetési szerv számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkor-
mányzat számlájára érkezését követő 8 napon be-
lül

Felelős: Tarlós István 

250/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy elutasított kérelem 
esetén az intézmény működőképességének biztosí-
tása érdekében intézkedjen a Budapesti Művelődési 
Központ 2013. évi támogatásából a „911001 Köz-
művelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” 
céltartalékon elkülönített önrész összegének a költ-
ségvetési szerv részére történő biztosításáról.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 30. pontja: Javaslat az új Fővárosi Sport-
koncepció elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja – a befogadott módosító javaslattal ki-
egészített – az előterjesztés mellékletében foglalt új 
Fővárosi Sportkoncepciót.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesten meg-
rendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi 
sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támoga-
tásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2013. (III. 20.) önkormányzati ren-
deletét a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelke-
dő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi 
Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 
57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül he-
lyezéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerin-
ti tartalommal. 

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Esély 
Nonprofi t Kft. 2012. január–szeptemberi tevékenysége 
beszámolójának, 2013. évre szóló foglalkoztatási tervé-
nek, valamint a Közszolgáltató 2013. évi közszolgáltatá-
si szerződésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

252/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 2012. janu-
ár–szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót. 

253/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest Esély Nonprofi t Kft. 2013. 
évi foglalkoztatási tervét. A Közszolgáltató a 2013. 
év során legalább 500 fővel köt közfoglalkoztatotti 
munkaviszonyt, a fővárosi szakfeladaton éves átla-
gos 170 fő foglalkoztatotti létszám mellett. 

254/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Megköti a Budapest Esély Nonprofi t Kft.-vel – az 
előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalom-
mal – a 2013. évre vonatkozó éves közszolgáltatási 
szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

255/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetésében 
a Budapest Esély Nonprofi t Kft. részére a 2013. 
évi közszolgáltatási szerződésének megfelelően 
133 409 000 Ft biztosítására. 

Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: Tarlós István 

256/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a „Fővárosi Roma In-
tegrációs Hálózat és Foglalkoztatáspolitikai Prog-
ram” elnevezésű projekt megvalósítására a „810502 
Budapest Esély Nonprofi t Kft.” cím működési célú 
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre elői-
rányzatán 12 000 E Ft-ot biztosít. Fenti cím 2013. 
évi eredeti előirányzata 145 409 E Ft.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

257/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Migrációs Kerekasztal elnevezésű 
feladatra befolyó pályázati támogatás összegéből a 
megelőlegezett 8 183 E Ft támogatás a „930001 Ál-
talános tartalék” címre kerül visszapótlásra.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól 
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2013. (III. 20.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intéz-
mények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal 
kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi 
fogyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási in-
tézmények állami átadás-átvételéről szóló, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapo-
dás jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

258/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatósággal az előterjesztés mellékle-
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te szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi fo-
gyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények átadás-átvételi megállapodását. Fel-
kéri a főpolgármestert az átadás-átvételi megálla-
podás és a megállapodás részét képező teljességi 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az 
ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest XXI., 
Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út–Posztógyár 
utca között) című projekt kapcsán elvégzendő területren-
dezési eljárás kapcsán 10 ingatlant érintő, Budapest Fő-
város Önkormányzata javára szóló ajándékozás útján 
történő közös tulajdont megszüntető szerződés jóváha-
gyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

263/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata va-
gyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 44. § a) pontja alapján a „Budapest XXI. 
kerület, Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő 
út–Posztógyár utca között)” című, KMOP-2.1.1/
A -2008-0013 azonosító számú projekt vonatkozá-
sában Budapest Főváros Önkormányzata és a Bu-
dapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közös 
tulajdonainak – ajándékozás jogcímen történő – 
megszüntetésére vonatkozó szerződését az előter-
jesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Beszámoló az FKPT és az V. 
kerületi parkolásüzemeltetés helyzetéről. 

Előterjesztő: dr. György István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

264/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Fővárosi Közterületi Parkolási 
Társulás és az V. kerületi parkolásüzemeltetés hely-
zetéről szóló beszámolót. 

265/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Ellenőrző Munkacsoport ügyrend-
jét.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest VIII. 
kerület, Sárkány u. 5. szám 36002 hrsz. alatti ingatlan 
használatbavételére.

Előterjesztő: dr. György István  

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

266/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, 
Sárkány u. 5. szám alatti, 36002 hrsz.-ú ingatlanon 
található hulladékudvar ingyenes használatbavé-
teléről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

267/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A hulladékudvar üzemeltetési feladatait annak költ-
ségei viselésével továbbra is a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. látja el a közszolgáltatási szerződés-
ben foglaltak szerint. 

A napirend 39. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a 
Bp. X. ker., 39210/182 hrsz.-ú ingatlanon épült intézmény 
felújítási munkáihoz kapcsolódó KEOP pályázaton törté-
nő részvételéhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

268/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 24. § a) pontjában foglaltak alapján megadja a 
tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. ke-
rület, Gyakorló utcai, az ingatlan-nyilvántartásban 
39210/182 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályá-
zatot nyújthasson be a KEOP-2012-5.5.0/B azono-
sító számú, „Épületenergetikai fejlesztések meg-
újuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” 
című pályázatára az előterjesztés 3. sz. mellékleté-
ben csatolt dokumentumok alapján. 
A pályázat benyújtását és a tulajdonosi hozzájáru-
lás érvényességét az alábbi feltételekhez köti:
a) a munkálatok elvégzése a Fővárosi Önkormány-

zat számára pénzügyi vagy egyéb kötelezettség-
gel nem járhat. 

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájá-
rulása kizárólag a Budapest Főváros X. kerü-
let Kőbányai Önkormányzat pályázaton történő 
részvéte léhez használható fel. 
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c) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkor-
mányzat 2013. január 28-án kelt levelében fog-
lalt nyilatkozat szerint „a tulajdonosi hozzájáru-
lás semmilyen kötelezettséget és költséget nem 
jelent a Fővárosi Önkormányzat számára”, en-
nek megfelelően a pályázat útján történő beruhá-
zás megvalósítása Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat javára a Fővárosi Ön-
kormányzattal szemben tulajdonosi, megtérítési 
vagy egyéb igényeket nem keletkeztethet. 

Fenti feltételekben foglaltak sérelme esetén a tulaj-
donosi hozzájárulás érvényét veszti.
Jelen hozzájárulás nem mentesíti Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzatát a munkálatok 
elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszer-
zési kötelezettsége alól.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú 
mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulás alá-
írására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Az MNV Zrt.-vel a Budapest 
XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött 
bérleti szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

269/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a 2399/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi.

270/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33–35. 
szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére 
vonatkozó 144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat-
tal elfogadott bérleti szerződés módosítását az elő-
terjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés 
aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Döntés a Fővárosi Önkor-
mányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekin-
tetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

271/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben 
és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) 

bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. 
ker., 24469 hrsz. alatt felvett, természetben Buda-
pest V. ker., József nádor tér 7. szám alatt találha-
tó, 424 m2 alapterületű, kivett irodaház megneve-
zésű ingatlan, valamint a hozzá tartozó eszközök 
2 600 000 EUR vételáron Vevő részére történő el-
idegenítése során elővásárlási jogával nem kíván 
élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat „A Városliget kapu-
ja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes re-
konstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 
14. számú módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

272/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Város-
ligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonst-
rukciója)” című projekt támogatási szerződésének 
14. számú módosítását az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti 
régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azo-
nosító számú projekt támogatási szerződésének 10. szá-
mú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” 
című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt tá-
mogatási szerződés véghatáridejének meghosszab-
bítása tárgyában az előterjesztés mellékletében sze-
replő támogatási szerződés 10. sz. módosítását, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról. 

Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: M2 rekonstrukció PEA 3. sz. 
módosítása – Javaslat a kelet–nyugati metróvonal re-
konstrukciójához kapcsolódó végleges pénzeszköz át-
adás-átvételi megállapodás 3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

274/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a kelet–nyugati metróvonal re-
konstrukciójához kapcsolódó végleges pénzeszköz 
átadás-átvételi megállapodás 3. sz. módosítását az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 munkanap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat a „Budapest XXI. ke-
rület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-
2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási 
szerződésének 8. sz. módosítására. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

275/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerület, 
Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-
2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támo-
gatási szerződésének 8. sz. módosítását az előter-
jesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a településfejlesztés-
sel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályainak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét ké-
pező Budapest Főváros Önkormányzatának telepü-
lésfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályait, és annak alkal-
mazását elrendeli a településfejlesztési dokumen-
tumok és településrendezési eszközök készítése és 
módosítása során történő véleményezési eljárások 
lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Állásfoglalás az OTrT tör-
vény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kap-
csolatban. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

277/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete és 
a befogadott, szóban módosított módosító javaslat 
szerinti tartalommal az OTrT törvény felülvizsgála-
tával és módosítási javaslatával kapcsolatban meg-
fogalmazott állásfoglalást. 

278/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Bel-
ügyminisztériumot tájékoztassa. 

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 48. pontja: Javaslat a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatósággal kötendő, a többcélú gyer-
mekvédelmi feladatot is ellátó köznevelési intézmények 
gyermekvédelmi intézményegységeinek működtetésére 
vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság közötti, a fővárosi tulajdonban működő 
többcélú köznevelési intézmények gyermekvédel-
mi egységeinek működtetésére vonatkozó megál-
lapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a 2012. október 31-ei 
hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormány-
zat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Be-
fogadó Gyermekotthonai intézmény záró beszámolójá-
nak elfogadására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemő-
ket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó 
Gyermekotthonai tevékenységét lezáró beszámoló-
ját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

A napirend 50. pontja: Javaslat kulturális intézmé-
nyek szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás 
megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós 



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 953

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

281/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ szak-
mai pályázatának benyújtásához az előterjesztés 
1/a. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármes-
tert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény ve-
zetőjét.

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

282/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ szak-
mai pályázatainak benyújtását az előterjesztés 1/b. 
és 1/c. sz. mellékletei szerint. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény 
vezetőjét. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

283/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára szakmai 
pályázatának benyújtását az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2013. évi „Élen a 
tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pá-
lyázati felhívására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

284/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a mellékelt 2013. évi „Élen a tanulásban, 
élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati 
felhívását.

285/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Gondoskodik a pályázati felhívás nyilvános közzé-
tételéről.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

286/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat szakmai 
bíráló testületének létrehozásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 52. pontja: Javaslat ingyenes tulajdonba 
adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a 

„Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszkö-
zök tekintetében II. ütem.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

287/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata nevében az ál-
lami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján ingyenes tulajdonba 
adásra vonatkozó igényt nyújt be az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt.-hez, az Egészségügyi Készlet-
gazdálkodási Intézet által kezelt Állami Egészség-
ügyi Tartalék készleteiből az alábbi ingóságokra:

Sor-
szám Megnevezés Mennyiség

(db)
1. Szekrény 1 ajtós 12
2. Gyógyszerszekrény fali 1
3. Szekrény fali 2 ajtós 2
4. Szekrény kartoték 1
5. Szennyesgyűjtő kocsi 2
6. Refl ektor álló 1
7. Lámpa asztali 5
8. Betegtolókocsi ülő 4

9. Betegtolókocsi 4 kerekű hordággyal
belga típusú 2

10. Járókeret 8
11. Támbot 6
12. Fax készülék 1
13. Kerekes felmosó 1
14. Sarokülőgarnitúra 1
15. Fotel klf. 15
16. Asztal író 3
17. Írógépasztal 1
18. Szék támlás 14
19. Váladékszívó F60 1
20. Heverő 2
21. Irattartó polc 1
22. Számítógépasztal 1

23. Hordágy fémből összecsukható tábori
alumínium 2

24. Ágy extensios 902 típusú 80
25. Ágy kórtermi vaságy normál típusú 172
26. Műszerszekrény 2 ajtós fém végig üvegezett 2

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően a 
– felhasználási cél: a „Fűtött utca” program kere-

tében a hajléktalanokat ellátó intézmények ré-
szére átadni, hogy támogassa a szociális ellátást 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 
18. pontja, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
57. § (1) bekezdés j) pontja alapján; 



954 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. április 18.

– segítendő feladat: a közterületen élők számára 
szociális és egészségügyi szolgáltatások, elhe-
lyezési lehetőségek biztosítása.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által 
kezelt Állami Egészségügyi Tartalék készleteiből 
igényelt ingóságok térítésmentes tulajdonba adása 
érdekében felmerülő költségek megtérítését a Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei (BMSZKI) vállalja.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

288/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata nevében meg-
kéri az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, 
mint vagyonkezelő, és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, mint vagyonkezelő felügyeleti szerve 
hozzájáruló nyilatkozatait az ingyenes tulajdonba 
adásra vonatkozóan.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 53. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

289/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel a 290–291/2013. (II. 27.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

290/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A 102/2011. (I. 31.) sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– az 1431/2012. (VI. 20.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi; 
– a 2092/2012. (X. 15.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi; 
– a 2620/2012. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi; 
– a 2621/2012. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.

291/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 1499/2008. (IX. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtá-

si határidejét 2014. március 30-ra módosítja;
– a 112/2009. (II. 16.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2014. június 30-ra módosítja;
– a 642/2009. (IV. 30.) sz. határozat végrehajtási 

határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;
– a 145/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási ha-

táridejét 2013. június 30-ra módosítja;

– a 146/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. június 30-ra módosítja;

– a 2332/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

– a 4091/2011. (XII. 14.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét a megkezdett beruházás tényleges 
befejezésétől számított 3 hónapra módosítja;

– a 118/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. március 31-re módosítja;

– az 525/2012. (VI. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

– az 1208/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét további 60 nappal meghosszabbítja;

– a 2395/2012. (X. 31.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. január 31-re módosítja;

– a 2509/2012. (XI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. március 31-re módosítja; 

– a 2725/2012. (XII. 12.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét a Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2013. évi költségvetése elfogadása utáni Köz-
gyűlésig meghosszabbítja.

A napirend 54. pontja: Javaslat a BSSZ Budapesti 
Sportszolgáltató Nonprofi t Kft. megalapításának, vala-
mint az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségveté-
si szervek megszüntetésének koncepciójára. 

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

292/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elvi egyetértését adja ahhoz, hogy az Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Ön-
kormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési 
szerveket 2013. április 30. napjával megszünteti. 

293/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Elviekben egyetért a BSSZ Budapesti Sportszol-
gáltató Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társaság 
2013. május 1. napjával történő megalapításával, a 
gazdasági társaság törzstőkéjét 3 000 E Ft-ban ha-
tározza meg.

294/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Iharos Sándor 
Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Ön-
kormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési 
szervek megszüntetésére, a BSSZ Nonprofi t Kft. 
gazdasági társaság alapítására, valamint a megszű-
nő költségvetési szervek által ellátott közfeladatnak 
a gazdasági társaság részére történő átadására vo-
natkozó döntések meghozatalához szükséges ok-
irat-tervezeteket és határozati javaslatokat, vala-
mint a törzstőke fedezetének biztosításáról szóló 
költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé. 
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Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 55. pontja: Javaslat a fővárosi fenntar-
tású szociális intézmények épületeinek energetikai felül-
vizsgálatára vonatkozó szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

295/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Magyar Mérnöki Kamarával 
az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szer-
ződést 4 819 500 Ft, azaz négymillió-nyolcszázti-
zenkilencezer-ötszáz forint bruttó összeggel, és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapesti Műug-
ró Szövetség 2012. évi sportcélú támogatásának vissza-
vonására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

296/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
módosítja az 1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határo-
zatot akként, hogy a 30. pont szerinti, a Budapes-
ti Műugró Szövetség részére jóváhagyott 60 E Ft 
összegű sportcélú támogatás visszavonásra kerül, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntéssel érintett szervezet tájékoztatásáról. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 57. pontja: Javaslat a BMSZKI Hajlékta-
lanokért Közalapítvány 2012-2013-KMR kódú pályáza-
tára benyújtott anyag fenntartói támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

297/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a BMSZKI alábbi táblázat szerinti pá-
lyázatainak benyújtását, melyek fenntartói többlet-
támogatást nem igényelnek.
A BMSZKI által beadott pályázatok a Hajlékta-
lanokért Közalapítvány által meghirdetett 2012–
2013-as időszakban

Beadott pályázat címe BMSZKI telephelyek,
amelyek pályáztak

Kért támogatás
(megvalósítás költsége)

(Ft)
Önerő (Ft)

1. Étkeztetés támogatása éjjeli
menedékhelyen és lábadozóban
a téli időszakban

BMSZKI Dózsa Éjjeli Menedékhely 
és Lábadozó,

BMSZKI Szabolcs Lábadozó,
BMSZKI Könyves Éjjeli

Menedékhely,
BMSZKI Kőbányai Lábadozó,

BMSZKI Előd Éjjeli Menedékhely,
BMSZKI Váci Éjjeli Menedékhely,
BMSZKI Bánya Éjjeli Menedékhely

6 092 000 0

2. Nappali melegedők munkana-
pokon túli nyitva tartásának
támogatása a téli időszakban

BMSZKI Könyves Nappali Melegedő 3 988 000 0

3. Utcai gondozó szolgálatok kiegé-
szítő támogatása a téli időszakban BMSZKI – Utcai gondozó szolgálat I. 238 000 0

4. Tartósan közterületen élők
szolgáltatáshoz jutásának,
integrálásának támogatása

BMSZKI Alföldi Átmeneti Szállás,
BMSZKI Kálvária Átmeneti Szállás, 

BMSZKI Külső Mester
Átmeneti Szállás,

BMSZKI Vaspálya Átmeneti Szállás

4 890 000 60 000

5. Hajléktalan emberek egészség-
ügyi ellátásának támogatása

BMSZKI Orvosi Krízis Szolgálat,
BMSZKI Alföldi utcai Átmeneti 

Szálló,
BMSZKI Kálvária Átmeneti

Gondozóház

45 361 000 1 903 000
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Beadott pályázat címe BMSZKI telephelyek,
amelyek pályáztak

Kért támogatás
(megvalósítás költsége)

(Ft)
Önerő (Ft)

6. Intézményi beruházások támoga-
tása: Intézmény korszerűsítés
támogatása

BMSZKI – Előd Éjjeli Menedékhely 15 778 969 3 204 701

7. Kis értékű tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása

Dózsa Átmeneti Szállás,
Dózsa Éjjeli Menedékhely,

Krízis Anyaotthon,
Dózsa Lábadozó,

Külső Mester utcai Átmeneti Szállás,
Gyáli úti Átmeneti Szállás,

Vaspálya utcai Átmeneti Szállás,
Alföldi utcai Átmeneti Szállás,

Kálvária Átmeneti Gondozóház,
Kocsis utcai Átmeneti Szállás,
Könyves Éjjeli Menedékhely,
Könyves Nappali Melegedő,
Fehérköz Nappali Melegedő,

Dózsa Nappali Melegedő,
Családok Átmeneti Otthona

15 587 380 1 846 000

8. Kiegészítő programok
támogatása

Dózsa Nappali Centrum,
Dózsa Átmeneti szállás,

Dózsa Éjjeli Menedékhely,
Krízis Anyaotthon,
Dózsa Lábadozó,

Külső Mester utcai Átmeneti Szállás,
Táblás Átmeneti Szálló és Nappali 

Melegedő,
Bánya Átmeneti Szálló,

Aszódi Nappali Melegedő és Éjjeli 
Menedékhely,

Gyáli úti Átmeneti Szállás,
Vaspálya utcai Átmeneti Szállás,
Alföldi utcai Átmeneti Szállás,

Kálvária Átmeneti Gondozóház,
Kocsis utcai Átmeneti Szállás,
Könyves Éjjeli Menedékhely,
Könyves Nappali Melegedő,
Fehérköz Nappali Melegedő,
Családok Átmeneti Otthona,

Kőrakás Park Átmeneti Szálló

4 192 000 397. 000

Összesen 96 127 349 7 410 701

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

A napirend 58. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

298/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – fi gyelemmel a 299–300/2013. (II. 27.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

299/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Az 1024/2003. (VI. 12.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 931/2006. (V. 25.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi; 
– a 3289/2011. (X. 21.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi;
– a 3291/2011. (X. 21.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi; 
– az 1695–1697/2012. (IX. 13.) sz. határozatokat 
hatályon kívül helyezi;
– az 1853/2012. (IX. 13.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 957

300/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határ-
idejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 2115/2009. (XI. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– a 82/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 2268/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2291/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;
– a 2504/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. április 30-ra módosítja;
– a 2585/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 13/2011. (I. 12.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. február 28-ra módosítja;
– a 340/2011. (III. 23.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– az 1026/2011. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. június 30-ra módosítja;
– a 2007/2011. (VI. 22.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2014. április 30-ra módosítja;
– a 3567/2011. (XI. 30.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– a 94/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 97/2012. (I. 25.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. július 31-re módosítja;
– a 463/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– a 630/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– a 632/2012. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– a 787/2012. (V. 9.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2013. október 31-re módosítja;
– az 1189/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1200/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2013. december 31-re módosítja;
– az 1231/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2013. március 31-re módosítja;
– az 1251/2012. (VI. 20.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;
– az 1562/2012. (IX. 13.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– az 1912/2012. (X. 3.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja;
– a 2156/2012. (X. 31.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2013. február 28-ra módosítja.

A napirend 59. pontja: Beszámoló az Épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alap-
ján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Hutiray Gyula 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

301/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az Épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára 
alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bi-
zottság 2012. II. félévben hozott döntéseiről szóló 
beszámolóját. 

A napirend 60. pontja: Beszámoló a kulturális és tu-
risztikai tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Németh Szilárd 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

302/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a kulturális és turisztikai tanácsnok éves 
(2012. évi) tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A napirend 61. pontja: Javaslat csatlakozásra a szé-
kely szolidaritás mozgalmához.

Előterjesztő: Czeglédi János 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

303/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
kifejezi szolidaritását a székelyföldi magyarokkal 
és támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló 
jogszerű törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik 
érvényesítését. 

304/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tűzzék ki Budapest 
Főváros Városházára a székely lobogót, amely ad-
dig maradjon kitűzve, amíg nem kerülnek megszün-
tetésre mindazon romániai intézkedések, amelyek a 
magyarok székelyföldi jelképhasználatát gátolják. 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester
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Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2013. február 27-i, 16 órai kezdettel tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

305/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 

2013. évi összevont költségvetésére. (II. fordu-
ló)

2. Javaslat a Magyarország 2012. évi költségveté-
séről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben 
„Egy és két számjegyű országos főközlekedési 
utak fővárosi szakaszai karbantartásának támo-
gatása” címen előirányzott felújítási támogatá-
sok kapcsán szükséges döntésekre.

3. Javaslat közszolgáltatási keretmegállapodás és 
2013. évi éves szerződés megkötésére a BFVT 
Kft.-vel.

4. Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának 
módosítására és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemelésére, valamint a felügyelőbizottság 
ügyrendjének módosítására. 

5. Javaslat együttműködési megállapodás megkö-
tésére az Atlantisz Alapítvánnyal. 

6. Javaslat ötletpályázat kiírására. 
7. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.
8. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kap-

csolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (II. 
forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

306/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javas-
latát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
A „918401 Év közben belépő 
szociálpolitikai intézmények 
működési többletköltsége” cím 
kiadási előirányzatának növelése
Komplex drogprevenciós nyílt 
pályázati keretösszeg a fenti 
feladatokat ellátó szervezetek 
számára

60 000  

„870502 BRFK támogatása” 
cím kiadási előirányzatának 
csökkentése

 60 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

307/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javas-
latát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
„918401 Év közben belépő 
szociálpolitikai intézmények 
működési többletköltsége” cím 
kiadási előirányzatának növelése
Krízishelyzetben lévő 
ártalomcsökkentő ellátásokra 
(pl. tűcsere program) vonatkozó, 
a fenti feladatokat ellátó 
szervezetek számára nyílt 
pályázati keretösszeg

20 000  

„912102 Főpolgármesteri 
céltartaléka” cím kiadási 
előirányzatának csökkentése

 20 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

308/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javas-
latát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
„918401 Év közben belépő 
szociálpolitikai intézmények 
működési többletköltsége” cím 
kiadási előirányzatának növelése
Támogatási keretösszeg a fenti 
feladatokat ellátó szervezetek 
számára nyílt pályázaton

20 000  

„912102 Főpolgármesteri 
céltartaléka” cím kiadási 
előirányzatának csökkentése

 20 000
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

309/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javas-
latát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
„884301 Környezetügyi 
feladatok” cím kiadási 
előirányzatának növelése 
Budapest Főváros energetikai 
koncepciójának aktualizálása, 
önkormányzati intézmények 
energiastratégiájának 
kidolgozása.  

30 000  

  

„711002 Hivatali rendezvények” 
cím kiadási előirányzatának 
csökkentése

 30 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

310/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javas-
latát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
„200002” Szociálpolitikai 
Intézmények” cím kiadási 
előirányzatának növelése 100 000  

„841601 Megszűnt Intézmények 
kiadásai” cím kiadási 
előirányzatának csökkentése

 100 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

311/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, 
mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege 
(E Ft)

 + –
6013 Sorfa telepítés, fasor 
rekonstrukció tervezése 100 000  

Dunapart fejlesztése, tervezés 
a hétéves fejlesztési tervben 
Egészségügyi intézmények
2012. évi felújítási támogatási 
keret összege 706 188 E Ft

 100 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

312/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a tervezett fejlesztések közül csak 
az érvényes szerződéssel és előirányzattal is rendel-
kező, külső forrásokkal is fi nanszírozott feladatokat 
lehet megvalósítani. 

313/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Új kötelezettség csak új külső forrás biztosításával 
vállalható.

314/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A rendelettervezet 8. sz. mellékletében felsorolt, 
800000-es címek esetében az éves szerződések 
megkötésekor, valamint az utalások során fi gye-
lembe kell venni, hogy csak a költségvetésben meg-
tervezett előirányzat és az egyedi döntéshez kötött 
összeg különbözete utalható időarányosan. A fenn-
maradó összeg utalása előzetes főpolgármesteri jó-
váhagyás esetén lehetséges.

315/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A 2012. évi pénzmaradvány elszámolása során ki-
mutatott szabad pénzmaradványt zárolni kell a 
2014–2015. években képződő halmozott forrás-
hiány fi nanszírozására mindaddig, amíg a belső tar-
talékok és a külső többletforrások bevonásának le-
hetősége nem tisztázott.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Tarlós István 

316/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A BKK Zrt. által az Önkormányzatnak gördülő ter-
vezéssel készítendő, 2013–2014-re vonatkozó üz-
leti tervét és az adott menetrendi évre vonatkozó 
javaslatát és forrásigényét az önkormányzat tárgy-
évi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elké-
szíteni. 

317/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi közös-
ségi közlekedés hosszú távú fenntarthatósága érde-
kében vizsgálja meg a további fi nanszírozási lehe-
tőségeket.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tarlós István 

318/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.-vel 
megkötött fejlesztési célú megállapodásokat vizs-
gálja felül úgy, hogy a szerződésben jelzett ütemek 
egyezzenek a 2013. évi költségvetési javaslatban 
elfogadottakkal.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Tarlós István 
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319/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzatának 
2014–2016. évekre vonatkozó fi nanszírozási prog-
nózisát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 

320/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy 2014–2016-ig saját bevéte-
leinek összege várhatóan 442 373 M Ft, adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fi zetési kötelezettség 
várhatóan 15 465 M Ft.

321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata 2014., 2015. és 2016. évi költség-
vetésében a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszer-
zési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fede-
zetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok”, a 
„710501 Hivatali informatikai feladatok”, „712503 
Adóigazgatási feladatok”, a „883401 Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások üzemelteté-
se” „883402 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások üzemeltetése (nővérszolgálat)” címe-
ken biztosítja az előterjesztés rendelet-tervezetének 
6. sz. melléklete szerinti részletezettséggel. 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2013. (III. 20.) önkormányzati rende-
letét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi össze-
vont költségvetéséről az előterjesztés melléklete és az azt 
módosító előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal. 

A napirend 2. pontja: Javaslat a Magyarország 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény-
ben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak 
fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” cí-
men előirányzott felújítási támogatások kapcsán szüksé-
ges döntésekre. 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

322/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
2013. évi költségvetésben szereplő „Az egy és két 
számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi 
szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása” 
előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási 
feladatokat a BKK Zrt. valósítsa meg.

323/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal az „Egy és két számjegyű országos 
főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartá-

sának támogatására” vonatkozó engedélyokiratot, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István 

324/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékle-
te szerinti tartalommal az „Egy és két számjegyű 
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának támogatására” vonatkozó meg-
hatalmazást, és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István 

325/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti „Az egy és két számjegyű 
országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának 2012. évi támogatása” előirány-
zat felhasználására vonatkozó megvalósítási meg-
állapodást a BKK Zrt.-vel az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat közszolgáltatási 
keretmegállapodás és 2013. évi éves szerződés megköté-
sére a BFVT Kft.-vel. 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2013. (III. 20.) önkormányzati rendele-
tét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

326/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővá-
rosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási keret-
megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 10.
Felelős: Tarlós István 

327/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi 
Önkormányzat közötti 2013. évi éves közszolgálta-
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tási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a 
főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. március 10.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. 
alapító okiratának módosítására és a társaság jegyzett 
tőkéjének megemelésére, valamint a felügyelőbizottság 
ügyrendjének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

328/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján, a Cg.01-09-704285 cégjegy-
zékszámú ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulaj-
donosaként a Társaság legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva
– megállapítja, hogy az Enviroduna Beruházás 

Előkészítő Kft. alapításakor az Alapító a Tár-
saságban fennálló egyetlen törzsbetétjének egé-
szét, azaz a törzstőke teljes összegét a Társaság 
rendelkezésére bocsátotta. 

– az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. jegy-
zett tőkéjét 151 000 000 Ft-tal, 201 000 000 Ft-
ra emeli meg. A törzstőkeemelés új törzsbetét 
pénzbeli hozzájárulásként történő rendelkezésre 
bocsátásával történik oly módon, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata a vagyoni hozzájáru-
lásból 75 500 000 Ft-ot a tőkeemelésre vonat-
kozó cégbejegyzési kérelem benyújtásáig, de 
legkésőbb az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírását követő 30 napon belül teljesít. A vagyo-
ni hozzájárulás fennmaradó részét, 75 500 000 
Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata (Tag) 
legkésőbb a tőkeemelésről szóló cégbejegyzést 
követően 2013. július 31-ig teljesíti. 
A törzstőkeemelés során Budapest Főváros Ön-
kormányzata (Tag) 50 000 000 Ft, azaz ötven-
millió forint értékű törzsbetéte a rendelkezésre 
bocsátott új törzsbetéttel növekszik.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság bankszám-
lájára történő befi zetéséről.

Határidő: a pénzbeli hozzájárulás első 75 500 000 Ft-os 
részletének megfi zetésére az alapító okirat módosí-
tás aláírásától számított 30 nap;

 a pénzbeli hozzájárulás második 75 500 000 Ft-os 
részletének megfi zetésére legkésőbb 2013. július 
31. 

Felelős: Tarlós István 

329/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján, a Cg.01-09-704285 cégjegy-
zékszámú ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő 
Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulaj-
donosaként a Társaság legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva 
– módosítja a Társaság alapító okiratát az előter-

jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyben elfogadja a Társaság módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal, az előterjesztői kiegészítésben foglalt 
módosításokkal együtt.

– a Társaság felügyelőbizottságába új tagoknak 
megválasztja 2013. március 1-jétől 2015. május 
31-ig

– Balogh Zoltán Bélát (an.: Halasy Judit, lakcíme: 
1152 Budapest, Palánk u. 57/b.) és

– dr. Gór Csaba Gyulát, (an.: Poludniák Mária 
Magdolna, lakcím: 1026 Budapest, Hegyi u. 
2.), díjazásukat 50 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.

– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-
ár 27-ei hatállyal visszahívja dr. Mikle Sándort, 
megüresedő helyére megválasztja Kitzinger Ad-
riennt (an.: Tóth Katalin, lakcím: 1155 Budapest, 
Obsitos u. 6.) 2013. március 1-jétől 2015. május 
31-ig, díjazását 50 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.

– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. feb-
ruár 27-ei hatállyal visszahívja Zsolnai József 
felügyelőbizottsági elnököt, megüresedő helyé-
re megválasztja a felügyelőbizottság elnökének 
Süle Lászlót (an.: Teke Lenke, lakcím: 1025 
Budapest, Szépvölgyi út 92/F.) 2013. március 
1-jétől 2015. május 31-ig, díjazását 80 000 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat mó-
dosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat 
aláírására, valamint arra, hogy az alapítói dön-
tésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak 
érdekében, hogy gondoskodjon az alapító okirat 
módosítás Cégbíróság felé történő bejelentésé-
ről a Társaság jogi képviselőjének közreműkö-
désével.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

330/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
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(1) bekezdése alapján, mint a Cg.01-09-704285 
cégjegyzékszámú ENVIRODUNA Beruházás Elő-
készítő Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos 
tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatás-
körében eljárva a Gt. 34. § (4) bekezdése alapján jó-
váhagyja az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 
felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat együttműködési meg-
állapodás megkötésére az Atlantisz Alapítvánnyal.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

331/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az Atlantisz Alapítvány közötti együtt-
működési megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgár-
mestert az együttműködési megállapodás aláírá-
sára. 

Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat ötletpályázat kiírá-
sára.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

332/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben leírt ötlet-
pályázat az előterjesztés 2. sz. mellékletében fog-
laltaknak megfelelően kiírásra és lebonyolításra ke-
rüljön.

Határidő: 20 nap 
Felelős: Tarlós István 

333/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A minta-projekt előkészítésére és megvalósításá-
ra a 2013. évi költségvetésben a Városépítési Fő-
osztály kezelésébe tartozó „880802 Főépítészi és 
város rendezési feladatok” cím kiadási előirányza-
tából 9 500 E Ft-ot biztosít.
Ezen belül: 
– az ötletpályázat díjazására és felhasználási jogok 
megvételére 2 000 E Ft kerülhet felhasználásra az 
alábbiaknak megfelelően:

Személyi kiadások:  1 500 E Ft
Munkaadói járulékok:     500 E Ft

– a minta-projekt megvalósítására 7 500 E Ft
kerülhet felhasználásra az alábbiaknak megfele-
lően:

Személyi kiadások:  1 500 E Ft
Munkaadói járulékok: 500 E Ft
Dologi kiadások: 5 500 E Ft

Határidő: az ötletpályázat elbírálását követő 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

334/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri az előterjesztőt, hogy az ötletpályázat lebo-
nyolításáról és eredményéről tájékoztassa a Fővá-
rosi Közgyűlést. 

Határidő: a pályázat elbírálásától számított 60 nap 
Felelős: Ughy Attila 

A napirend 7. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági 
tagok cseréjére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós, dr. 
György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

335/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési 
Központ Zrt. kizárólagos tulajdonosaként, a Tár-
saság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. feb-

ruár 28-i hatállyal visszahívja Kéri Andrást, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 15. napjáig megválasztja 
Zsinka Lászlót változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

336/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Buda-
pest Főváros Önkormányzata, mint részvényes kép-
viseletében eljáró személy – a főpolgármester, vagy 
az általa meghatalmazott személy – kötött mandá-
tummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 
alábbi személyi döntések meghozatalát:
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Püspöki Gábort, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja 
dr. Kaiser Tamást változatlan összegű díjazás-
sal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy je-
len döntés alapján a Társaság közgyűlésén kö-
tött mandátummal eljáró részvényesi képviselő 
meghatalmazását aláírja. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése
Felelős: Tarlós István 
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337/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron 
következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Fő-
város Önkormányzata, mint részvényes képvisele-
tében eljáró személy – a főpolgármester, vagy az 
általa meghatalmazott személy – kötött mandátum-
mal eljárva „igen” szavazatával támogassa az aláb-
bi személyi döntések meghozatalát:
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Hanzély Ákost, és a 
felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatály-
lyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Ka-
pás Lillát változatlan összegű díjazással, egyút-
tal felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés 
alapján a Társaság közgyűlésén kötött mandá-
tummal eljáró részvényesi képviselő meghatal-
mazását aláírja. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése
Felelős: Tarlós István 

338/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofi t Korlátolt 
Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosaként, 
a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Szabados Pétert, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 15. napjáig megválasztja 
Scheuer Gyulát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

339/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglalt jogokat a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján gya-
korolva, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Köz-
pont Zrt. kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Béres Andrást, és a 
felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatállyal 
2015. május 31. napjáig megválasztja Szepesfalvy 
Annát változatlan összegű díjazással. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

340/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. ki-
zárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Elekes Balázst, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja 
Werner Pétert változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

341/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilá-
gítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén 
Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képvi-
seletében eljáró személy – a főpolgármester, vagy 
az általa meghatalmazott személy – kötött mandá-
tummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 
alábbi személyi döntések meghozatalát:
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Várnai Lászlót, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja 
Scheer Balázst változatlan összegű díjazással, 
egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy jelen 
döntés alapján a Társaság közgyűlésén kötött 
mandátummal eljáró részvényesi képviselő 
meghatalmazását aláírja. 

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Tarlós István 

342/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 
alapján a Budapest Esély Nonprofi t Kft. kizáróla-
gos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének 
hatáskö rében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Matthauser Andrást, 
és a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei 
hatállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja 
Szűcs Bajtai Kittit változatlan összegű díjazás-
sal.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

343/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a József Attila Színház Nonprofi t Kft. kizáróla-
gos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
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– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-
ár 28-i hatállyal visszahívja Varga Attilát és a 
felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatály-
lyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Bata 
Ferencnét változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

344/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján az Örkény István Színház Nonprofi t Kft. kizá-
rólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 

28-i hatállyal visszahívja Kovács Orsolyát, és a 
felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatály-
lyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Diny-
nyei Bélát változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

345/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a Thália Színház Nonprofi t Kft. kizárólagos tu-
lajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének hatás-
körében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Zarándy Zoltánt, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2015. május 31. napjáig megválasztja 
Rákosiné Kálmán Ibolyát változatlan összegű 
díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

346/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofi t Kft. 
kizárólagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Horgas Pétert, és a 
felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei hatály-
lyal 2015. május 31. napjáig megválasztja Vár-
nai Lászlót változatlan összegű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

347/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a Katona József Színház Nonprofi t Kft. kizáró-
lagos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. febru-

ár 28-i hatállyal visszahívja Horgas Pétert, és 
a felügyelőbizottságba 2013. március 1-jei ha-
tállyal 2016. május 31. napjáig megválasztja 
Tompáné Fazekas Gabriellát változatlan össze-
gű díjazással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

348/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alap-
ján a Szabad Tér Színház Nonprofi t Kft. kizáróla-
gos tulajdonosaként, a Társaság legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Társaság felügyelőbizottságából 2013. február 

28-i hatállyal visszahívja dr. Lévai István Zol-
tánt, és a felügyelőbizottságba 2013. március 
1-jei hatállyal 2015. május 31. napjáig megvá-
lasztja Bauer Ferencet változatlan összegű díja-
zással.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgál-
tatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására.

Előterjesztők: Ughy Attila, Németh Szilárd, Németh 
Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2013. (II. 28.) önkormányzati rendele-
tét a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos köte-
lező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-i ülésén.

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

�
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III. rész 

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 213/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest VIII. kerületében a Bérko-
csis utca Gutenberg tér és József körút közötti szakaszának elnevezését 

Scheiber Sándor utca

 elnevezésre változtatta.

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 216/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XI. kerületben a Kollégi-
um lépcső nevű közterületet

Bartoniek Géza lépcső

 elnevezésre változtatta.

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 214/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest VIII. kerületi Vagon tér 
nevű közterületet

Tbiliszi tér

 elnevezésre változtatta.

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 217/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XIII. kerületi 26085/86 
hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Radics Béla utca

 elnevezést adta.



966 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. április 18.

Tájékoztató 
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 218/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XXIII. kerületben az Alsó-
Duna part nevű közterületet

Forster János Jakab utca

 elnevezésre változtatta.



2013. április 18. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 967



968 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2013. április 18.

�FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál

(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 600. – Telefon: 06-1/327-8344
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)

és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával) 
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója


