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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
34/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) 
bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében, va-
lamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
5. § (2) bekezdés b)–c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 
13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdésének 11. pontjában, valamint az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. A Budapest főváros területén végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

1. §

A Budapest főváros területén végzett hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. §-a helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„2. § A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Nonprofi t Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) 
jogosult.”

2. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a további-
akban: Vagyonrendelet) 4. melléklet 13. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„13. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontja, valamint a 
23. § (4) bekezdés 3. és 11. pontja alapján:

a) a főváros köztisztaságáról szóló rendelet 2. § (2) 
bekezdés a)–c) pontjaiban, valamint a 2. § (3) 

bekezdésben meghatározott közszolgáltatási fela-
datok tekintetében; valamint

b) a Budapest főváros területén végzett hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 
18.) Főv. Kgy. rendelet 1–2. §-ban meghatározott 
közszolgáltatási feladatok tekintetében: a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.”

3. §

A Vagyonrendelet 4. melléklete 7. pontjának b) al-
pontjában, 27. pontjában és 27/a. pontjában az „FKF 
Zrt.” szöveg helyébe „FKF Nonprofi t Zrt.” szöveg lép.

4. §

A Vagyonrendelet 6. melléklet 7. pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„7. Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofi t Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság (FKF Nonprofi t Zrt.)”

3. A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítása

5. §

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ktr.) 2. § (3) bekez-
désében szereplő „Fővárosi Közterület-fenntartó Zárt-
körűen Működő Részvénytársaságot” szövegrész helyé-
be „Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofi t Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot.” szöveg lép.

6. §

A Ktr. 4. számú mellékletének II. pontjában (A 
FTOM összetétele) szereplő „Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. vezérigazgatója” szövegrész helyébe a „Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Nonprofi t Zrt. vezérigazgató-
ja” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

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

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 
(1) bekezdésének 37. pontja szerint közszolgáltató csak 
az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély-
lyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint 
minősített nonprofi t gazdasági társaság lehet, amely a 
települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatást lát el. E rendelkezéseknek eleget 
téve a korábban zártkörűen működő részvénytársasági 
formában működő fővárosi közterület-fenntartó vállalat 
nonprofi t zártkörűen működő részvénytársasági formá-
ban működik tovább, mely elnevezés Vagyonrendeletbe, 
Hr.-be, valamint a Ktr.-be történő átvezetése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Mivel a fővárosi közterület-fenntartó vállalat nonpro-
fi t zártkörűen működő részvénytársasági formában mű-
ködik tovább, így eme elnevezés Hr.-be történő átveze-
tése szükséges.

A 2–4. §-hoz

A nonprofi t cégforma Vagyonrendeletbe történő átve-
zetését, valamint a közszolgáltató kizárólagos jogára uta-
ló fővárosi önkormányzati rendeleti, valamint törvényi 
rendelkezések Vagyonrendeletben történő hatályosítását 
megvalósító rendelkezések.

Az 5–6. §-hoz

A nonprofi t cégformának a Ktr. adott rendelkezésébe 
történő átvezetéséről rendelkezik.

A 7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.
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