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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
15/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről

Budapest Főváros Közgyűlése a temetőkről és a te-
metkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről 
és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. 
§-ában, 40. §-ában, 41. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva, 

a 38. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva,

a 39. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) be-
kezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pontjai-
ban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban megha-
tározott feladatkörében eljárva, és

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-
képviseleti szervei véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések

1. §

A Rendelet hatálya a Budapest főváros közigazgatási 
területén lévő működő vagy lezárt köztemetőkben (a to-
vábbiakban: köztemető): 

a) a kegyeleti közszolgáltatást (a továbbiakban: köz-
szolgáltatás) végző Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt.-re (a továbbiakban: Közszolgáltató);

b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi 
személyekre;

c) a vállalkozásszerűen munkát végző természetes és 
jogi személyekre;

d) a temetőlátogatókra
terjed ki.

2. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata a köztemetők 
fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatait a 
Közszolgáltatóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szer-
ződés útján látja el. A közszolgáltatás végzésére kizáró-
lag a Közszolgáltató jogosult.

(2) A közszolgáltatás a temetőkről és a temetkezések-
ről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: 
Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) 
meghatározott, a fővárosi önkormányzat Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában rögzített feladatkö-
rébe tartozó kegyeleti feladatok ellátását, a köztemetők 
és létesítményeik fenntartásával, üzemeltetésével ösz-
szefüggő temetkezési szolgáltatásokat foglalja magában 
(ideértve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igaz-
gatott területen történő elhalálozás esetén a főpolgármes-
tert terhelő közköltséges temetést is), mely feladatokat a 
Közszolgáltató folyamatosan ellátja.

(3) A köztemetők felsorolását, azok nyitvatartási ide-
jét, valamint az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási ide-
jét a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

2. Értelmező rendelkezések

3. §

E Rendelet alkalmazása szempontjából: 

 1) díszsírhely: a köztemető központi temetőrészében 
elhelyezkedő – akár koporsós, akár hamvasztásos el-
temetést biztosító – temetési hely, melyet Budapest 
Főváros Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az ál-
lami, politikai, művészeti, tudományos és sportélet 
kiemelkedő személyiségei számára biztosít;

 2) elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításá-
nak díjai: az elhunyt, a hamvak és az exhumák te-
metőn belül, speciális halottszállító járművel történő 
szállításáért fizetendő díj;

 3) éves sírhely-gazdálkodási terv: a köztemetők egé-
szét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Köz-
szolgáltató a temetőfejlesztési koncepcióval össz-
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hangban készít elő és a Fővárosi Közgyűlés hagy 
jóvá, amely éves szinten bemutatja a temetési hely-
szükségletet;

 4) gépjármű-behajtási díj: a köztemetőbe gépjármű-
vel történő behajtás esetén alkalmanként fizetendő 
díj;

 5) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az el-
hunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra 
halotthűtőben történő elhelyezéséért fizetendő díj;

 6) ravatalozótermek igénybevételi díja: az elhunyt 
ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért fizetendő 
díj; 

 7) sírhelynyitás és visszahantolás díja: az első teme-
tést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsoló-
dó sírásásért és a visszahantolásáért fizetendő díj;

 8) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt külön-
féle eszközök, építmények, tárgyak;

 9) szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására 
szolgáló temetési hely;

10) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: 
az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szó-
rásáért fizetendő díj;

11) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temeté-
si hely használatára irányuló jogosultság, amelyet 
a jogosult a temetési hely megváltási (újraváltási) 
díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat 
egyébként a Rendelet szabályai szerint megilleti, és 
amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temet-
hető személyek körének meghatározására (ideértve a 
rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre), a sírjel ál-
lítására és a temetési hely, sírjel gondozására vonat-
kozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a 
Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesí-
tését;

12) temetési hely megváltási díja: a temetési hely köz-
temetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figye-
lemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;

13) temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újra-
váltásáért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvé-
sére és a temetés módjára figyelemmel differenciál-
tan meghatározott mértékű díj;

14) temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:

14.1) a Ttv. szerinti temetkezési szolgáltatások;

14.2) egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vál-
lalkozásszerűen nyújtott, a 14.1) pont körébe nem 
tartozó szolgáltatások, így különösen a síremlékállí-

tás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítők-
kel (ideértendő a virág/mécsestartó) való ellátása, a 
vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeteríté-
se kőzúzalékkal (a továbbiakban együtt: síremlékek-
kel kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület 
beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti 
tevékenységek összessége; 

15) temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét 
átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Közszol-
gáltató készít elő és a Fővárosi Közgyűlés hagy jóvá, 
és amely 10 éves időszakra bemutatja a temetési 
helyszükségletet, a temetőbővítés lehetséges irányait, 
megvalósításának becsült költségeit és tervezett fi-
nanszírozását, vázolja továbbá a lezárt (lezárandó) 
köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésé-
nek, újabb kegyeleti célt szolgáló területek megvá-
sárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, 
ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;

16) temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemető-
ben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megren-
delt munkák elvégzésének lehetővé tételéért fizeten-
dő díj;

17) üzemeltető által biztosított szolgáltatások: azon 
temetkezési szolgáltatások, melyek esetében a Köz-
szolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének (lé-
tesítményének) igénybevétele – a Rendelet 25. § (2) 
bekezdése szerint – kötelező. 

3. A köztemetők infrastruktúrája

4. §

(1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, 
tisztántartása, síkosságmentesítése és a hó eltakarítása a 
Közszolgáltató feladata.

(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáb-
lák (parcellák) megközelítésére. 

(3) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihaj-
tás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők 
rendje, a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és 
a temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató 
– az általános közúti közlekedési szabályokkal összhang-
ban – önállóan szabályozhatja.

(4) A köztemetők területén belül a személygépkocsik 
részére a Közszolgáltató várakozóhelyet köteles bizto-
sítani.

5. §

(1) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berende-
zési tárgyainak biztosítaniuk kell a méltó kegyeletgya-
korlást. 
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(2) A halotthűtők üzemi hőmérsékletét a Közszolgál-
tató technológiai utasítása szabályozza.

(3) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el 
kell végezni azok – Közszolgáltató technológiai utasítá-
sában meghatározottak szerinti – fertőtlenítését.

6. §

Köztemetőkben a hulladék és a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról 
és kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik.

4. A temetési helyek és a temetési szabályok

7. §

Temetési helyek a köztemetőkben – Ttv.-ben megha-
tározottakon túl – a következők lehetnek:

a) koporsós temetésnél díszsírhely;
b) hamvasztásos temetésnél:

ba) szóróparcella; vagy
bb) díszsírhely.

8. §

(1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése 
szerint lehet felnőttsírhely vagy gyermeksírhely.

(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb 
korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő gyer-
meksírhelybe urna is betemethető.

(3) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:
a) egyes felnőttsírhely: 1,90–2,10 m hosszú, 0,95–

1,10 m széles, 2,00 m mély;
b) gyermeksírhely: 1,30–1,50 m hosszú, 0,65–0,80 m 

széles, 2,00 m mély;
c) kettős sírhely: 1,90–2,10 m hosszú, 1,90–2,10 m 

széles, 2,00 m mély;
d) urnasírhely: 60 cm hosszú, 80 cm széles, 70 cm 

mély.

(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 
60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm. A sorok között 
0,60 m–1 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kikép-
zésű (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejré-
szei között a távolság 30 cm, a sorok között pedig 1,50 m.

(5) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a 
sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.

9. §

(1) A sírboltokban 1–16 felnőttkoporsó helyezhető el, 
illetve egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is 
elhelyezhető.

(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Közszolgál-
tató jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét 
megváltotta, vagy az építkezéshez a temetési hely (sír-
bolthely) feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként 
hozzájárult.

(3) Urnasírba, urnasírboltba – a temetési hely feletti 
rendelkezési jog jogosultjának döntése szerint – legfel-
jebb 4 urna helyezhető el, és az ikresíthető.

(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre – a 
temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladat-
körében eljáró járási hivatal által kiadott – sírnyitási en-
gedéllyel további legfeljebb egy elhalt, és két 25 évnél 
régebbi holttestmaradvány temethető rá.

10. §

(1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban 
csak a Ttv. által előírt szállítási okmányok alapján lehet-
séges. Az átvétel során az azonosítócédulákon szereplő 
adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati okmányok 
adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját 
az elhunytat a Közszolgáltató részére átadó által kiállított 
kísérőiratokon igazolni kell.

(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a 
halottátvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpont-
ját, a halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be 
az elhunytat, és a beszállítást végző vállalkozó nevét.

(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy 
a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült 
tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, és ennek té-
nyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő ne-
mesfém ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazott-
ja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az 
elhunytat ékszerrel eltemetni nem szabad.

(4) A köztemetők halotthűtőibe az elhunytak csak az 
azonosítást és a szabályszerű átadás-átvételt követően 
kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy 
a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az 
elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáró-
an biztosítható legyen. A holttest hűtéséről – halotthűtő 
berendezésben – az eltemetésig folyamatosan gondos-
kodni kell.

5. A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok

11. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata díszsírhelyet 
adományoz díszpolgárai számára, továbbá díszsírhelyet 
adományozhat az állami, politikai, művészeti, tudomá-
nyos és sportélet kiemelkedő személyiségeinek. Díszsír-
hely adományozására, a díszsírhely feletti rendelkezési 
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jog gyakorlására és a díszsírhellyel kapcsolatos rendel-
kezések végrehajtásának ellenőrzésére a főpolgármester 
(a továbbiakban: adományozó) jogosult. 

(2) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó meg-
váltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége 
alól. A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntar-
tandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet. 

(3) A díszsírhely gondozásáról az elhunytak (4) be-
kezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni. 
Amennyiben a gondozásra köteles hozzátartozó a dísz-
sírhely gondozási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 
Közszolgáltató köteles a hozzátartozót írásban felszólíta-
ni kötelezettsége 30 napon belüli teljesítésére.

(4) Díszsírhelybe – a sírhelynyitás és rátemetés sza-
bályainak megtartása mellett – az elhunyt özvegye, köz-
vetlen egyenes ági hozzátartozója (szülő, gyermek), to-
vábbá bejegyzett élettársa is eltemethető, amennyiben 
személyes adatainak a Közszolgáltató által történő keze-
léséhez írásban hozzájárul és a díszsírhely gondozására 
vonatkozó kötelezettségét teljesíti. A sírhelynyitás és rá-
temetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azon-
ban ez a körülmény a sírhely minősítését és különleges 
státuszát nem érinti. 

(5) A Közszolgáltató a sírhelyek nyilvántartó köny-
vében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok 
elektronikus adathordozóján köteles feltüntetni a díszsír-
hellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek ne-
vét, lakcímét, akik a (3) bekezdés szerinti díszsírhely 
gondozására kötelesek.

(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó 
a (5) bekezdésben rögzített személyes adatainak a Köz-
szolgáltató által történő kezeléséhez nem járul hozzá, ak-
kor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a 
Közszolgáltató a hozzátartozó figyelmét köteles felhívni 
az adatigényléssel egyidejűleg.

(7) A díszsírhelyek megnyitásához (ideértve a ráteme-
tést is), áthelyezéséhez, az azokból történő exhumálás-
hoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt 
síremlékek felújításához, átépítéséhez és elbontásához az 
adományozó hozzájárulása szükséges. A temető átrende-
zése vagy megszüntetése esetén a díszsírhely áthelyezé-
séről az adományozó köteles gondoskodni.

(8) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti hozzá-
tartozót a biztonságos használatot veszélyeztető – dísz-
sírhelyhez tartozó – sírjel vagy a sírbolt helyreállításá-
ra írásban köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely 
megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella 
sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(9) Ha a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás 
ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenye-
gető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen ve-
szélyt a hozzátartozó költségére Közszolgáltató szünte-
ti meg.

(10) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos ren-
delkezések végrehajtását – a Főpolgármesteri Hivatal út-
ján – ellenőrzi, amelynek során:

a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a dísz-
sírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kez-
deményezi azok fenntartásához, gondozásához 
szükséges intézkedések megtételét;

b) a temetői nyilvántartásokba – a díszsírhelyen elte-
metett személyekkel összefüggő adatok vonatkozá-
sában – betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolat-
ban a Közszolgáltatótól adatokat kérhet;

c) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyirat-
szám szerinti nyilvántartást vezet.

(11) A Közszolgáltató köteles biztosítani a díszsírhe-
lyek ellenőrzését és az adataikhoz való hozzáférést.

6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására 
vonatkozó szabályok

12. §

(1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, 
sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem ter-
jedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogo-
sultja által megváltott temetési hely területén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése 
esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével kö-
teles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a 
jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.

13. §

(1) A temetési helyen, annak közvetlen környezeté-
ben, valamint a köztemető területén csak a Közszolgálta-
tó előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy mé-
ternél magasabbra növő növények. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése 
esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével kö-
teles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a 
növények eltávolítására felszólítani.

14. §

A temetési helyeknél pad – a temetési hely feletti 
rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme 
alapján – a Közszolgáltató engedélyével állítható. A te-
metési helyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem 
keríthetők körül. 
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15. §

A temetési helyek (kivéve a díszsírhelyek) gondozása, 
valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírje-
lek, a sírbolt karbantartása, helyreállítása, felújítása a te-
metési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kö-
telezettség.

16. §

(1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír 
áthelyezése, új síremlék állítása miatt – vagy más módon 
– feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról 
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, elté-
rő rendelkezés hiányában 1 hónapon belül köteles gon-
doskodni.

(2) A sírjelbontás vagy – amennyiben a sír felett sír-
emlék található – a síremlékbontás megkezdése előtt an-
nak tényét a temetési hely feletti rendelkezési jog jogo-
sultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó 
köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthe-
lyezést, elszállítást, illetve bontást követően az (1) bekez-
désben foglalt időtartamon belül a bontási törmelék, sír-
kőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.

(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési 
jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállal-
kozó a síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván 
állítani, úgy azt is köteles az ügyfélszolgálati irodán be-
jelenteni, és az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az 
(1) bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intéz-
kedni a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.

(4) A (2)–(3) bekezdésekben meghatározott határidő 
eredménytelen elteltét követően a Közszolgáltató a te-
metési hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles 
felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást – a 
temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirde-
tőtábláján) és a parcella sarkán 30 napra ki kell függesz-
teni, és a felszólítás közlését a temetési hely feletti ren-
delkezési jog jogosultjának is meg kell küldeni.

(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelen-
sége esetén a Közszolgáltató a bontási törmelék, sírkő-
maradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendel-
kezési jog jogosultjának költségére gondoskodik.

17. §

Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a 
temetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a le-
bontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog 
jogosultja köteles gondoskodni. 

18. §

(1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő sír-
emlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási kötelezett-
ségére a Közszolgáltató az újraváltásra meghirdetett ha-
táridő leteltét követően köteles a temetési hely feletti 
rendelkezési jog korábbi jogosultját – vagy a nyilvántar-
tásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét – írás-
ban figyelmeztetni. Ha a Közszolgáltató figyelmeztetése 
ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6 hó-
napon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék le-
bontható és értékesíthető.

(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről 
és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről a 
Közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt 
évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a 
bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtar-
tamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni. 

(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált sír-
emléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési 
jog jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az ex-
humálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiá-
nyában a Közszolgáltató gondoskodik a bontási törme-
lék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti 
rendelkezési jog jogosultjának költségére.

7. Sírhelygazdálkodás

19. §

(1) Az éves sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató fel-
adata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesz-
tési koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv 
szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható te-
metési helyeket.

(2) A Közszolgáltató az éves sírhelygazdálkodási ter-
vet a tárgyévet megelőző év október 10. napjáig meg-
küldi Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármeste-
ri Hivatala részére. Az éves sírhelygazdálkodási tervet a 
Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá.

20. §

(1) A Közszolgáltató a megváltott, de igénybe nem 
vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket fel-
ajánlás esetén – ha a temetési hely még értékesíthető –
köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpont-
jában érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon 
belül – az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 
10% kezelési költség és a ténylegesen igénybe vett időre 
eső díjak levonása után – köteles visszatéríteni.
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(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem tör-
ténik újabb koporsós betemetés, a sírhely további hasz-
nálati jogát csak újraváltással lehet biztosítani.

21. §

(1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az 
eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó haszná-
lati idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a 
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának ké-
résére történik, úgy annak költségét viselnie kell. A Köz-
szolgáltató általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, 
a Közszolgáltató költségére kerülhet sor.

(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azo-
nos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, 
akkor a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjá-
nak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájá-
rulását le kell adnia a Közszolgáltatónak.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának 
tárgyévében a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztat-
ni a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a le-
járat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről – vagy an-
nak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról. 

(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli ér-
tékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hó-
nap elteltével kerülhet sor.

8. A köztemetői nyilvántartások

22. §

(1) A Közszolgáltató a Ttv.-ben foglaltakon kívül az 
alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:

a) betűrendes névmutató;
b) sírhelyújraváltó könyv;
c) parcellakönyv;
d) áthelyezési főkönyv;
e) áthelyezési mutató;
f) sírkőkönyv;
g) urnaátadó könyv;
h) halottátvételi napló;
i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;
j) díszsírhely-nyilvántartás. 

(2) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és adatait, 
a hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.

(3) Az urnakiadás – a kiadást kérő kérelmére – nem-
csak személyes átadással, hanem tértivevényes postai 
küldemény útján is történhet.

(4) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi 
sorrendben kell teljesíteni.

(5) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készí-
tett nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a Közszol-
gáltató köteles megőrizni, míg lezárás után a Fővárosi 
Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántar-
tások esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó 
könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötele-
ző, melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példá-
nyoktól.

23. §

(1) Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni
a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott temeté-

si helyekről;
b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sír-

jelről.

(2) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi te-
mető, hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére ki-
jelölt szerv által vezetett nyilvántartás alapján a Köz-
szolgáltató köteles jegyzéket készíteni a hősi temetőkről, 
hősi temetési helyekről és a hősi halottakról. A nyilván-
tartás a hősi halott személyére és temetési helyére vonat-
kozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző hősi 
temető, hősi temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, 
sírhelysor, sírhelyszám adatait.

9. A temetkezési szolgáltatások,
valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának 

rendje, összhangja

24. §

(1) Köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes 
szolgáltatás kizárólag a Közszolgáltatóhoz történő előze-
tes bejelentés alapján végezhető. 

(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelő-
zően legalább négy munkanappal, rátemetés miatti sír-
emlékbontás esetén két munkanappal kell a Közszolgál-
tatónál megtenni. 

(3) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatáso-
kat végző vállalkozók (2) bekezdés szerinti előzetes be-
jelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek meg-

léte,  másolati példányának  csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;
d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a 

megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást 
vagy megrendelést igazoló dokumentum (szerződés) 
másolati példányának csatolása;

e) a tervezett munka leírása;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati 

példányának csatolása;
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g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén 
kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a 
saját szolgáltatására utaló reklám- és hirdetőtábla.

(4) A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének 
a (3) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbiakat is tar-
talmazni kell:

a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellát-
ni szándékozott tevékenységek megjelölése;

b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt te-
lephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szol-
gáltatást engedélyező hatóság engedély másolatá-
nak csatolása;

c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szol-
gáltató a tevékenység ellátása során köteles az el-
temettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó ren-
delkezését – az egyházi temetés esetén az egyházi 
szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tar-
tani;

d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és jár-
ványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti fel-
tételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel 
való rendelkezésről szóló nyilatkozat.

(5) Amennyiben a (3) bekezdés d) pontja szerinti meg-
bízást igazoló dokumentum szerinti megbízó különbözik 
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, ak-
kor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat 
végző vállalkozó köteles a megbízó – megbízást igazoló 
dokumentumon szereplő – személyes adatainak a Köz-
szolgáltató által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli 
nyilatkozatát is csatolni.

(6) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatáso-
kat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti munka-
végzését a Közszolgáltató munkavállalója vagy megbí-
zottja útján ellenőrizheti.

(7) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező szerv 
megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési 
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdemé-
nyezheti:

a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatá-
sokat végző vállalkozó a Közszolgáltatónál tett tel-
jes körű, előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő 
tartalommal végzi a munkát, 

b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatá-
sokat végző vállalkozó – bizonyítható módon – is-
métlődően és súlyosan megsérti a köztemető hasz-
nálati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a 
látogatók, az eltemettetők és a szertartásokon részt 
vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a Köz-
szolgáltató technológiai utasításait megsértve ve-
szélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos 
működtetését.

(8) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatáso-
kat végző vállalkozónak biztosítania vagy igazolnia kell 

a Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosí-
tását, továbbá a megrendelő (eltemettető) és a temetési 
hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen 
adatokat köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsá-
tani a (3) bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egy-
idejűleg.

(9) A Közszolgáltató a temetkezéssel kapcsolatos 
egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttmű-
ködési megállapodást köthet a temető szabályszerű, a ke-
gyeleti jogok érvényesülését szolgáló működésének elő-
segítése érdekében.

(10) Amennyiben a temetkezéssel kapcsolatos egyes 
szolgáltatásokat végző vállalkozó bejelentési kötelezett-
ségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a 
temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások végzése 
nem tagadható meg.

25. §

(1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatáso-
kat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a 
Közszolgáltatónak biztosítania kell oly módon, hogy

a) a vállalkozók – az általuk végzett egyes szolgáltatá-
sok jellegéhez is igazodóan – azonos feltételekkel, 
lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés 
sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köz-
temető infrastruktúráját;

b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügy-
félszolgálati irodáinak működtetését úgy kell meg-
szerveznie, hogy az a) pont alatti szolgáltatói igé-
nyek nyomon követése biztosított legyen;

c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint 
a Közszolgáltató által meghatározott technológiai 
utasítások szerinti tartalommal és terjedelemben a 
temetkezési szolgáltatók kötelesek a Közszolgálta-
tó szakszemélyzetét a létesítmények igénybevétele 
során igénybe venni, míg a Közszolgáltatónak úgy 
kell a munkavégzését megszerveznie, hogy bizto-
sítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.

(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a 
Közszolgáltató szakszemélyzetének és berendezésének 
(létesítményének) igénybevétele az alábbi feladatokkal 
összefüggésben:

a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása;
b) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresí-

tett szállító járművön történő szállítása;
c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel törté-

nő szórása;
d) urnaelhelyezés, sírásás, sírhelynyitás és visszahan-

tolás (ideértve az első temetést megelőző sírásást, 
továbbá az urnafülke (kolumbárium) zárólapjának 
eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását), a 
sírbahelyezés, az újratemetés és az exhumálás.
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(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételei-
nek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak megfele-
lően irányadók, az alábbi eltérésekkel:

a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatar-
tási idejében, munkanapokon végezhetnek munká-
latokat;

b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az in-
dokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, 
kötelesek azonban a Közszolgáltató előírásait és a 
temető használatára vonatkozó rendelkezéseket be-
tartani;

c) a vállalkozók a munkálatok befejezését köve tően, 
többnapos folyamatos munkavégzés esetén pedig 
az utolsó napon kötelesek a törmelékeket, hulla-
dékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni, 
és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán 
hagyni;

d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb 
temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkod-
hatnak, üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem 
folytathatnak.

10. A köztemetők használati rendje

26. §

(1) A Közszolgáltató a köztemetők nyitásáról és zárá-
sáról az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően köte-
les gondoskodni. 

(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a Köz-
szolgáltató dönthet Budapest Főváros Önkormányza-
ta tájékoztatása mellett. A Közszolgáltató a meghosz-
szabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére 
legalább egy országos napilapban és a Fővárosi Önkor-
mányzat internetes honlapján (www.budapest.hu) köteles 
a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. 
munkanapig tájékoztatást nyújtani.

(3) A Közszolgáltató a temető bejáratánál, jól látha-
tó módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, va-
lamint a köztemető használati rendjére vonatkozó sza-
bályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető 
forgalmasabb részeire pedig tájékoztató és a tájékozó-
dást elősegítő információs táblákat helyezni.

(4) A köztemető részletes térképét a temető minden 
nagyobb – gépkocsik számára is nyitva álló – bejáratá-
nál, illetve a temető központi helyén, továbbá ha a temető 
nagy kiterjedése indokolja, köröndönként is ki kell füg-
geszteni, valamint a Közszolgáltató internetes honlapján 
közzé kell tenni, azt évente aktualizálni kell.

(5) A Közszolgáltatónak minden sírhelytábla számát 
jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tün-
tetnie.

(6) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevéte-
lének részletes szabályai a következők:

a) Az előkészületi munkák tekintetében, beleértve a 
beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó 
urna azonosítását és a temetési kellékek vizsgála-
tát is, a jogszabályokban és a Közszolgáltató belső 
szabályzatában foglaltak alapján kell eljárni.

b) A Közszolgáltató gondoskodik a hangosító beren-
dezés, valamint a teremvilágítás hibátlan működé-
séről, valamint biztosítja várakozó zenemű leját-
szásának lehetőségét.

c) A ravatalozóhelyiség használatát a Közszolgáltató 
harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően 
köteles biztosítani a megrendelő részére.

d) A temetés adatait a Közszolgáltató – a temetést 
megrendelő eltérő utasítása hiányában – köteles 
feltüntetni a „temetések rendje” táblán.

27. §

A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében a 
Közszolgáltató tájékoztatást köteles nyújtani a temetőlá-
togatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. En-
nek érdekében a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodákat 
(ideértve a temetőirodákat is) működtet az 1. melléklet-
ben meghatározottak szerint. 

28. §

(1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakor-
lás vagy a temetési hely gondozása.

(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illető-
leg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőké-
pes, nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.

(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be 
lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra ki-
jelölt utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó sza-
bályok szerint, a temetőkben elhelyezett közlekedési táb-
láknak megfelelően. A gépjárművel történő közlekedés 
során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavar-
hatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szer-
tartásokat.

(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a Közszolgálta-
tó engedélyével lehet. Mentes a bejelentési kötelezettség 
alól a vakvezető- és a segítő kutya.

(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a köz-
úti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerék-
párral történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátoga-
tókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.

(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a közte-
metőbe a Közszolgáltató előzetes engedélye alapján le-
het behajtani. A tevékenység során a Közszolgáltató kü-
lönleges előírásait be kell tartani.
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29. §

(1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, 
az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetéssze-
rű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle 
károkozástól, rongálástól.

(2) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és 
a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékai-
nak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő 
megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szak-
szerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(3) A köztemető területén nem végezhető olyan te-
vékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, 
bűzt, egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, 
mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza. 

(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden 
olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit 
zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehall-
gatástól.

(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatá-
sok (pl.: vízvételi jog) kizárólag a kegyeleti jogok gya-
korlása körében vehetők igénybe.

30. §

(1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rend-
szeresen maguknál tartott személyes használati tárgyai-
kon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, 
gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő 
virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog 
gyakorlásának kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be. 

(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növény-
maradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladé-
kot a Közszolgáltató hozzájárulása nélkül kivinni nem le-
het, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.

31. §

(1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az 
ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyele-
ti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. 
A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem 
sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne 
változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látoga-
tását nem lehet akadályozni.

(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett 
hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

11. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

32. §

(1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:
a) temetési hely megváltási díja;
b) temetési hely újraváltási díja;
c) temető-fenntartási hozzájárulás díja;
d) gépjármű-behajtási díj.

(2) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó díjak az alábbiak:

a) elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának 
díja;

b) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja; 
c) ravatalozótermek igénybevételi díja;
d) sírhelynyitás és visszahantolás díja;
e) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja.

(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. A mellékletben megjelölt díjak 
nettó összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény 
szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általá-
nos forgalmi adóval kell növelni.

(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő 
díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illet-
ve az egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfi-
zetniük az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az 
alábbiak szerint fizetik meg a Közszolgáltatónak:

a) A temetési hely megváltási díját a temetési hely 
megváltója (megrendelő; eltemettető) a temetési 
hely megváltásakor köteles egy összegben megfi-
zetni a Közszolgáltató által kiállított számla alap-
ján.

b) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely fe-
letti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely új-
raváltásakor köteles a választása szerinti használati 
időre egy összegben vagy részletekben megfizetni 
a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

c) A temető fenntartási hozzájárulás díját a közteme-
tőben vállalkozásszerűen munkát végzők a Köz-
szolgáltató által a vállalkozás részére kiállított 
számla alapján kötelesek megfizetni. A Közszol-
gáltató a számlát a munkakezdés napján állítja ki.

d) A gépjármű-behajtási díjat a köztemetőbe gépjár-
művel behajtók kötelesek megfizetni alkalmanként.

(6) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fi-
zetik meg a Közszolgáltatónak:

a) Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításá-
nak díját a temetés megrendelője vagy meghatal-
mazottja köteles megfizetni az elhunyt, a hamvak 
és az exhumák temetőn belüli, speciális halottszál-
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lító járművel történő szállításáért a Közszolgáltató 
által kiállított számla alapján.

b) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a te-
metés megrendelője vagy meghatalmazottja köte-
les megfizetni az elhunyt halotthűtőben történő el-
helyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó 
időszakra vonatkozóan a Közszolgáltató által kiál-
lított számla alapján.

c) A ravatalozótermek igénybevételi díját a teme-
tés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles 
megfizetni az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó 
használatáért a Közszolgáltató által kiállított szám-
la alapján.

d) A sírhelynyitás és visszahantolás díját annak meg-
rendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizet-
ni az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyi-
táshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért 
a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.

e) A szóróparcella berendezéseinek igénybevéte-
li díját a temetés megrendelője vagy meghatalma-
zottja köteles megfizetni az elhunyt hamvainak 
szóróparcellában történő szórásáért a Közszolgál-
tató által kiállított számla alapján.

(7) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját 
a temetésre kötelezett a részére vagy meghatalmazottja 
nevére kiállított számla alapján köteles megfizetni. 

(8) A Rendeletben meghatározott díjakat a Közszol-
gáltató a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az 
ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, vala-
mint az internetes honlapján is közzéteszi azt.

(9) A Közszolgáltató minden évben Budapest Főváros 
Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalába legkésőbb 
október 10-ig beérkezett javaslatával kedvezményezhe-
ti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a 
közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltség-
elemzéssel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által el-
ismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó 
– változása mértékének függvényében. A díjak mértékét 
a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült szükséges és 
indokolt költségek alapján kell megállapítani, és évente 
felül kell vizsgálni. A köztemetőben vállalkozásszerűen 
munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzá-
járulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre 
megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani át-
lagának 5%-át nem haladhatja meg.

(10) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelke-
zési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási dí-
jának a rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz iga-
zodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a 
meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó ará-
nyos sírhelyhasználati díjat (megváltási, illetve újraváltá-
si díjat) kell megfizetni. 

(11) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekinte-
tében meghosszabbított használati idő esetén a temetési 
hely feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizet-
nie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat 
(megváltási, illetve újraváltási díjat).

33. §

Nem kell gépjármű-behajtási díjat fizetni:
a) halottak napján és mindenszentek napja alkalmával;
b) karácsonykor (december 24–26. között), húsvétkor, 

pünkösdkor és anyák napján.

12. Záró rendelkezések

34. §

(1) A Rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–37. § és a 40. § a kihirdetést követő 30. na-
pon lép hatályba.

35. §

(1) A Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést köve-
tően megrendelt temetkezési szolgáltatások esetében, il-
letve a hatálybalépést követően induló ügyekben kell al-
kalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temeté-
si helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell 
alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási dí-
jaira vonatkozó rendelkezések kivételével. 

36. §

A Közszolgáltató a Rendelet hatálybalépését követő 6 
hónapon belül üzletszabályzatot készít, melyet az ügyfe-
lek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhető-
vé tesz, a honlapjára feltölt.

37. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

38. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 10. melléklet 10.7. pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„Dönt díszsírhely adományozásáról, gyakorolja a 
díszsírhely feletti rendelkezési jogot és ellenőrzi a dísz-
sírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását. 

15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 11. §”



684 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. május 11.

39. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékleté-
nek 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 9. 
pontja alapján és a kegyeleti közszolgáltatásról és a köz-
temetők rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendeletben 
foglaltak szerint a Budapest közigazgatási területén a 
köztemetők és létesítményeik fenntartásával, üzemelte-
tésével összefüggő, továbbá az ott folyó temetkezési és a 
vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb közszolgáltatási 
feladatok tekintetében: a Budapesti Temetkezési Intézet 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

40. §

Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rend-
jéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet és a ke-
gyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) 
Főv. Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

2016. január 1-jén hatályba lép a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. 
rendelet szociális temetésekre vonatkozó módosítása. 
E rendelkezések, valamint a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvénnyel és a jogszabályszerkesztésről szó-
ló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelettel való összhang 
megteremtése érdekében szükséges a köztemetőkről és 
a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet, továbbá a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szó-
ló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül 
helyezése és új, egységes rendelet megalkotás. Szüksé-
ges emellett a kapcsolódó rendeletek technikai jellegű 
módosítása is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a Rendelet területi és személyi hatályát.

A 2. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltató szerződéssel történő kije-
löléséről, feladatainak általános meghatározásáról, vala-
mint a köztemetők listájáról, a közszolgáltató kizárólagos 
jogáról, és beszámolási kötelezettségéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A Rendeletben használt fogalmak meghatározását tar-
talmazza.

A 4. §-hoz

A köztemetőkben lévő utak üzemeltetéséről, a sírhely-
táblák megközelíthetőségéről és a közszolgáltató for-
galomszabályozási jogosultságáról, továbbá a személy-
gépkocsik várakozási helyének kijelölésére vonatkozó 
kötelezettségről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A köztemetőkben lévő ravatalozók és halotthűtők mű-
ködésének minőségi feltételeire, tisztántartásukra vonat-
kozó előírásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A köztemetőkben keletkező hulladék és nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszál-
lítására és kezelésére a közszolgáltatót kijelölő rendel-
kezés.

A 7. §-hoz

Meghatározza, hogy a Ttv.-ben foglalt temetési helye-
ken kívül milyen egyéb temetési helyek léteznek.

A 8. §-hoz

A köztemetőben létesíthető sírhelyek méreteire, az 
azokba történő betemetés lehetőségeire, valamint a sír-
helyek közötti távolságra, a sírdombok maximális ma-
gasságára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A sírboltokba, urnasírokba, urnasírboltokba helyezhe-
tő koporsók, urnák számát határozza meg, emellett ren-
delkezik a koporsós temetéshez kapcsolódó rátemetés le-
hetőségeiről is.

A 10. §-hoz

Az elhunyt átvételének feltételeit, az átvevő felada-
tait rögzíti. Rendelkezik a holttesten talált ékszerek el-
temettető vagy meghatalmazottja részére történő vissza-
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adásának szabályairól, valamint a holttest köztemetőben 
történő hűtéséről és a holttest azonosíthatóságának bizto-
sítására vonatkozó kötelezettségről.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által adományozható dísz-
sírhelyekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Rögzíti 
az adományozás feltételeit és a díszsírhely kötelező fenn-
tartását. Meghatározza a díszsírhelybe temethető szemé-
lyek és a díszsírhely gondozására kötelezettek körét, 
valamint a Főpolgármesteri Hivatal útján történő, dísz-
sírhelyekkel kapcsolatos ellenőrzés szabályait.

A 12–13. §-okhoz

Túlterjeszkedő sírjel, szegélykő, növényzet, stb. eltá-
volításáról, növényültetés feltételeiről, ezek be nem tar-
tása esetére vonatkozó következményekről rendelkezik.

A 14. §-hoz

A temetési helyeknél történő padkihelyezéssel kap-
csolatos szabályokat rendezi és a temetési helyek körbe-
kerítésének tilalmáról rendelkezik.

A 15. §-hoz

A temetési helyek gondozására köteles személy kije-
lölését tartalmazza.

A 16–18. §-okhoz

A feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításá-
ról, elszállíttatásáról, valamint az elszállítás elmaradásá-
nak következményeiről rendelkezik.

A 19. §-hoz

A Közszolgáltató sírhelygazdálkodási kötelezettségét 
írja elő.

A 20. §-hoz

A sírhelyvisszaváltás kötelező eseteit, valamint a Köz-
szolgáltató ezzel kapcsolatos, meghatározott feltételek 
szerinti részleges visszatérítési kötelezettségét rendezi, 
valamint a sírbolt újraváltásának egyes feltéte leit is rög-
zíti. 

A 21. §-hoz

A temetési hely áthelyezéséhez kapcsolódó használa-
ti időre és költségviselésre, a temetési hely újraváltásá-
ra, az újraváltásra vonatkozó értesítésre, valamint az újra 
nem váltott temetési hely értékesítésére vonatkozó sza-
bályokat tartalmazza.

A 22. §-hoz

A Közszolgáltató általi nyilvántartások vezetésére, 
azok kezelésére, valamint az urnakiadás egyes szabályai-
ra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 23. §-hoz

A Közszolgáltató jegyzékek készítésére, vezetésé-
re vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos előírásokat 
tartalmaz.

A 24–25. §-okhoz

A köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes 
szolgáltatások végzésére vonatkozó szabályokat tartal-
mazza. Rendelkezik a vállalkozási tevékenység bejelen-
tés köteles voltáról, valamint a bejelentés tartalmáról, a 
tevékenység Közszolgáltató általi ellenőrzéséről és a sza-
bálytalan munkavégzés esetén megteendő intézkedések-
ről, a vállalkozók hátrányos megkülönböztetésének tilal-
máról, temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat 
végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról, 
továbbá a Közszolgáltató azon szolgáltatásainak körét 
is rögzíti, melyek igénybevétele esetén a Közszolgálta-
tó szakszemélyzetének közreműködése kötelező jellegű.

A 26–27. §-okhoz

Temető és ravatalozó használatának rendjével, a 
nyitvatartással, köztemetővel kapcsolatos információk-
ról történő tájékoztatással kapcsolatos rendelkezéseket 
tartalmaz.

A 28–30. §-okhoz

A köztemetők látogatásának, a temetőben történő köz-
lekedés rendjének szabályait tartalmazza.

A 31. §-hoz

A köztemetőben történő munkavégzés egyes szabá-
lyait tartalmazza.

A 32. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatás és az üzemeltető által biz-
tosított szolgáltatások díjait, azok mértékére történő uta-
lást, a díjak megfizetésének módját, valamint a díjak 
Fővárosi Önkormányzat általi felülvizsgálatának köz-
szolgáltató általi kezdeményezési lehetőségét rögzíti.

A 33. §-hoz

A gépjármű-behajtási díj megfizetése alóli kivételeket 
rögzítő rendelkezés.
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A 34. §-hoz

Rendelkezik a Rendelet hatálybalépéséről.

A 35. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

A 36. §-hoz

Előírja a közszolgáltató üzletszabályzat-készítési kö-
telezettségét.

A 37. §-hoz

A vonatkozó európai uniós elveknek való megfele-
lést rögzíti.

A 38. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet technikai jellegű módosításáról szóló rendelkezé-
seket tartalmaz.

A 39. §-hoz

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet technikai jel-
legű módosításáról szóló rendelkezést tartalmaz.

A 40. §-hoz

A hatályon kívül helyezett rendeletek meghatározá-
sáról szól.
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1. melléklet a 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje

1. A fővárosi köztemetők felsorolása:
A

Megnevezés
B

Cím
 1. Angeli úti temető  
 2. Budafoki temető 
 3. Cinkotai temető 
 4. Csepeli temető  
 5. Erzsébeti temető  
 6. Farkasréti temető  
 7. Kispesti új temető 
 8. Kispesti öreg temető 
 9. Lőrinci temető 
10. Megyeri temető  
11. Óbudai temető 
12. Rákospalotai temető 
13. Tamás utcai temető 
14. Újköztemető
15. Ganz Á. utcai lezárt temető
16. Nagykőrösi úti lezárt temető
17. Temető utcai temető
18. Véka utcai lezárt temető 

Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33. 
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12. 
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1. 
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270. 
Budapest XX. kerület, Temető sor 
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99. 
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1. 
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67. 
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97. 
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49. 
Budapest III. kerület, Bécsi út 365. 
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111. 
Budapest III. kerület, Óbor u. 
Budapest X. kerület, Kozma u. 8–10. 
Budapest, XVIII. kerület Ganz Á. u.
Budapest, XVIII. kerület, Nagykőrösi út–Igric utca
Budapest XVII. kerület, Temető utca 33. 
Budapest II. kerület, Véka u.

2. Köztemetők nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján:
A

Időszak
B

Nyitvatartás
1. Január–február:
2. Március:
3. Április:
4. Május–július:
5. Augusztus:
6. Szeptember:
7. Október:
8. November–december:

 7.30-tól 17.00 óráig
 7.00-től 17.30 óráig
 7.00-től 19.00 óráig
 7.00-től 20.00 óráig
 7.00-től 19.00 óráig
 7.00-től 18.00 óráig
 7.00-től 17.00 óráig
 7.30-től 17.00 óráig

3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:
A

Megnevezés
B

Cím
 1. Angeli úti temető  
 2. Budafoki temető 
 3. Cinkotai temető 
 4. Csepeli temető  
 5. Erzsébeti temető  
 6. Farkasréti temető  
 7. Kispesti új temető 
 8. Kispesti öreg temető 
 9. Lőrinci temető 
10. Megyeri temető  
11. Óbudai temető 
12. Rákospalotai temető 
13. Tamás utcai temető 
14. Újköztemető  

hétfő:
január–március
április–szeptember
október–december

kedd, szerda, csütörtök, péntek:
január–december 

Budapest XXII. kerület, Angeli u. 33. 
Budapest XXII. kerület, Temető u. 12. 
Budapest XVI. kerület, Simongát u. 1. 
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 270. 
Budapest XX. kerület, Temető sor 
Budapest XII. kerület, Németvölgyi út 99. 
Budapest XIX. kerület, Újtemető u. 1. 
Budapest XIX. kerület, Zalaegerszeg u. 67. 
Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u. 97. 
Budapest IV. kerület, Megyeri út 49. 
Budapest III. kerület, Bécsi út 365. 
Budapest XV. kerület, Szentmihályi út 111. 
Budapest III. kerület, Óbor u. 
Budapest X. kerület, Kozma u. 8–10. 

7.30–17.00 óráig
7.30–18.00 óráig
7.30–17.00 óráig

7.30–15.30 óráig
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2. melléklet a 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

I. ANGELI ÚTI URNATEMETŐ HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A 
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
 3. Urnasírhely: 68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
      4.1. II-es fülke oszlopos elemben  

4.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

116 720 Ft
130 520 Ft

      4.2. I-es fülke oszlopos elemben  
4.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft

 5. Kiemelt kategóriájú urnasír: 109 780 Ft
 6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
 7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
 8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
 9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
       zárólap nélkül: 258 190 Ft

II. BUDAFOKI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
A

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
B

Nettó megváltási ár
 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  

1.1. – egyes 114 825 Ft
1.2. – kettős 199 500 Ft
1.3. – gyermek 64 025 Ft

 2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
2.1. 2 személyes 221 400 Ft
2.2. 4 személyes 321 600 Ft
2.3. 6 személyes 421 200 Ft
2.4. 9 személyes 521 400 Ft
2.5. 12 személyes 621 600 Ft
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 3. Sírbolthely (kriptahely) 60 évre a  20-as, 20/1–20/9-es parcellákban:  
3.1. 2 személyes 417 000 Ft
3.2. 4 személyes 517 200 Ft
3.3. 6 személyes 616 800 Ft
3.4. 9 személyes 717 000 Ft
3.5. 12 személyes 817 200 Ft

  
2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre  

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
 3. Urnasírhely: 68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
      4.1. II-es fülke oszlopos elemben  

4.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

116 720 Ft
130 520 Ft

      4.2. I-es fülke oszlopos elemben  
4.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft

 5.  Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
 6.  Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
 7.  Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
 8.  CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
 9.  PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft

III. CINKOTAI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. – egyes
1.2. – kettős
1.3. – gyermek

114 825 Ft
199 500 Ft
64 025 Ft

 2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
2.1. 2 személyes
2.2. 4 személyes 
2.3. 6 személyes 
2.4. 9 személyes 
2.5. 12 személyes 

221 400 Ft
321 600 Ft
421 200 Ft
521 400 Ft
621 600 Ft
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2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre  
A

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B

Nettó megváltási ár
 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
 3. Urnasírhely: 68 250 Ft
 4. Kiemelt urnasírhely: 90 000 Ft
 5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  

5.1. II-es fülke oszlopos elemben  
5.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
5.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

116 720 Ft
130 520 Ft

5.2. I-es fülke oszlopos elemben  
5.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
5.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
5.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft

 6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
 7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
 8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
 9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül: 258 190 Ft

IV. CSEPELI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. – egyes 114 825 Ft
1.2. – kettős 199 500 Ft
1.3. – gyermek 64 025 Ft

 2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
2.1. – 2 személyes 221 400 Ft
2.2. – 4 személyes 321 600 Ft
2.3. – 6 személyes 421 200 Ft
2.4. – 9 személyes 521 400 Ft
2.5. – 12 személyes 621 600 Ft

 3. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a 4-es, 5-ös parcellával  
      szemben, a bejárat mellett:  

3.1. – 4 személyes 536 400 Ft
3.2. – 6 személyes 666 600 Ft
3.3. – 8 személyes 797 400 Ft
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2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre  
A

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
B

Nettó megváltási ár
 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
 3. Urnasírhely: 68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriájú urnasírhely a  6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, 
      a bejárat mellett: 94 800 Ft

 5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
      5.1. II-es fülke oszlopos elemben  

5.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
5.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

116 720 Ft
130 520 Ft

      5.2. I-es fülke oszlopos elemben  
5.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
5.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
5.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft

 6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
 7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
 8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
 9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül, a 6-os, 7-es parcellával szemben, a bejárat mellett: 258 190 Ft

V. ERZSÉBETI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
 Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
 1.1. – egyes 114 825 Ft
 1.2. – kettős 199 500 Ft
 1.3. – gyermek 64 025 Ft

 2. Nem rátemethető egyes sírhelyek 25 éves használati időre:  
 2.1. 13-as parcella 67 900 Ft
 2.2. 15-ös parcella 67 900 Ft

 3. Kiemelt kategóriájú egyes sírhelyek 25 éves használati időre:  
 3.1. 27-es parcella 165 650 Ft
 3.2. 28-as parcella 165 650 Ft
 3.3. 41-es parcella 165 650 Ft

 4. Kiemelt kategóriájú kettős sírhelyek 25 éves használati időre:  
 4.1. 27-es parcella 300 975 Ft
 4.2. 28-as parcella 300 975 Ft
  4.3. 41-es parcella 300 975 Ft

 5. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
 5.1. 2 személyes 221 400 Ft
 5.2. 4 személyes 321 600 Ft
 5.3. 6 személyes 421 200 Ft
 5.4. 9 személyes 521 400 Ft
 5.5. 12 személyes 621 600 Ft
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 6. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre az I-es körönd területén:  
6.1. 2 személyes 403 800 Ft
6.2. 2 személyes felett 586 200 Ft

VI. ERZSÉBETI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül: 58 250 Ft
 3. Urnasírhely: 68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  

4.1. II-es fülke oszlopos elemben  
4.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

116 720 Ft
130 520 Ft

4.2. I-es fülke oszlopos elemben  
4.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

71 570 Ft
63 290 Ft
63 290 Ft

 5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül: 115 000 Ft
 6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül: 119 060 Ft
 7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül: 135 030 Ft
 8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül: 129 630 Ft
 9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül: 98 590 Ft
10. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  

10.1. 31-es parcella 258 190 Ft
10.2. 77/a parcella 258 190 Ft

11. Kiemelt kategóriájú urnasír a 28-as, 31-es parcellában: 67 730 Ft
12. Kiemelt kategóriájú I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül  
      a 31-es parcellában: 41 790 Ft

13. Kiemelt kategóriájú sima alátétes urnasír, zárólap nélkül a 31-es parcellában: 137 760 Ft
14. Kiemelt kategóriájú ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül a 31-es parcellában: 154 980 Ft

VII. FARKASRÉTI TEMETŐ 
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. –  I. övezet alsó  

1.1.1.  egyes 207 100 Ft
1.1.2.  kettős 382 950 Ft
1.1.3.  gyermek 72 050 Ft

1.2. – II. övezet felső (Hóvirág u.)  
1.2.1.  egyes 171 750 Ft
1.2.2.  kettős 312 175 Ft
1.2.3.  gyermek  64 800 Ft
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 2. Nem rátemethető egyes sírhelyek 25 éves használati időre: 136 650 Ft
 3. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:  

3.1. 60-as parcella, egyes sírhely  
3.1.1. 1. sorban  488 050 Ft
3.1.2. 2. sorban  417 785 Ft
3.1.3. összes többi sor egyes sírhely  277 100 Ft

3.2. 4/3-as parcella, hant nélküli egyes sírhely  277 100 Ft
3.3. 28-as parcella, sövényes kettős sírhely  804 300 Ft

 4. Köröndök 25 éves használati időre:  
4.1. egyes sírhely  417 800 Ft
4.2. kettős sírhely  804 300 Ft

 5. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
5.1. Bürök utcai rész  

5.1.1. első szinten, zárólap nélkül  483 600 Ft
5.1.2. második szinten, zárólap nélkül  546 600 Ft
5.1.3. harmadik szinten, zárólap nélkül  483 600 Ft

5.2. összes többi parcella  
5.2.1. 2 személyes  438 900 Ft
5.2.2. 2 személyes felett  548 400 Ft

 6. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es, 
      48-as, 49-es parcellában:  

6.1. 2 személyes  1 350 840 Ft
6.2. 2 személyes felett  2 701 560 Ft

 7. Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati időre a Hóvirág utcai sétányon:  
7.1. 4 személyes 1 852 860 Ft
7.2. 6 személyes 2 316 000 Ft
7.3. 9 személyes 2 954 940 Ft

 8. 8 személyes kriptakápolna 60 éves használati időre a Hóvirág utcai sétányon: 2 524 200 Ft
 9. 1 személyes kriptafülke 60 éves használati időre a  Hóvirág utcai sétányon: 140 460 Ft
10. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre a Hóvirág utcai sétányon:  

10.1. 2 személyes  1 585 860 Ft
10.2. 4 személyes  2 259 420 Ft
10.3. 6 személyes  2 651 880 Ft
10.4. 9 személyes  3 364 860 Ft

VIII. FARKASRÉTI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  42 920 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  73 260 Ft
 3. Urnasírhely:  

3.1.  60-as parcella  197 600 Ft
3.2. Farkasrét alsó  127 140 Ft
3.3. Farkasrét felső  92 280 Ft
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 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
4.1. – II-es fülke 2×2-es oszlopos elemben  

4.1.1. 60-as parcella  171 200 Ft
4.1.2. Farkasrét alsó  149 980 Ft
4.1.3. Farkasrét felső  140 720 Ft

4.2. – II-es fülke 1×2-es oszlopos elemben  
4.2.1. 60-as parcella  232 360 Ft
4.2.2. Farkasrét alsó  186 220 Ft
4.2.3. Farkasrét felső  173 560 Ft

4.3. – I-es fülke 2×1-es oszlopos elemben  
4.3.1. 60-as parcella  123 160 Ft
4.3.2. Farkasrét alsó  101 000 Ft
4.3.3. Farkasrét felső  92 000 Ft

4.4. – I-es fülke 3×1-es oszlopos elemben  
4.4.1. 60-as parcella  85 320 Ft
4.4.2. Farkasrét alsó  77 240 Ft
4.4.3. Farkasrét felső  75 620 Ft

4.5. – I-es fülke 4×1-es oszlopos elemben  
4.5.1. 60-as parcella  85 320 Ft
4.5.2. Farkasrét alsó  77 240 Ft
4.5.3. Farkasrét felső  75 620 Ft

4.6. – I-es fülke 5×1-es oszlopos elemben  
4.6.1. 60-as parcella  85 320 Ft
4.6.2. Farkasrét alsó  77 240 Ft
4.6.3. Farkasrét felső  75 620 Ft

4.7. – I-es fülke 6×1-es oszlopos elemben  
4.7.1. 60-as parcella  85 320 Ft
4.7.2. Farkasrét alsó  77 240 Ft
4.7.3. Farkasrét felső  75 620 Ft

 5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  
5.1. 60-as parcella  216 120 Ft
5.2. Farkasrét alsó  167 540 Ft
5.3. Farkasrét felső  151 440 Ft

 6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
6.1. 60-as parcella  220 120 Ft
6.2. Farkasrét alsó  171 780 Ft
6.3. Farkasrét felső  155 700 Ft

 7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
7.1. 60-as parcella  236 960 Ft
7.2. Farkasrét alsó  188 640 Ft
7.3. Farkasrét felső  172 520 Ft

 8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  
8.1. 60-as parcella  231 100 Ft
8.2. Farkasrét alsó  182 760 Ft
8.3. Farkasrét felső  166 420 Ft
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 9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  
9.1. 60-as parcella  231 100 Ft
9.2. Farkasrét alsó  166 420 Ft
9.3. Farkasrét felső  203 340 Ft

10. Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:  106 400 Ft
11. Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:  548 360 Ft
12. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül a 60-as parcellában: 549 840 Ft

13. 4 személyes nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül, Hóvirág utcai sétányon: 456 260 Ft
14. 12 személyes urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül 
      a 26/1/IX-es parcellában: 165 680 Ft

XI. KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. – egyes  

1.1.1.  Kispest új temető  114 825 Ft
1.1.2.  Kispest öreg temető  114 825 Ft

1.2. – kettős  
1.2.1.  Kispest új temető  199 500 Ft
1.2.2.  Kispest öreg temető  199 500 Ft

1.3. – gyermek  
1.3.1.  Kispest új temető  64 025 Ft

 2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
2.1. – 2 személyes  

2.1.1. Kispest öreg temető  221 400 Ft
2.1.2. Kispest új temető  221 400 Ft

2.2. – 4 személyes  
2.2.1. Kispest öreg temető  321 600 Ft
2.2.2. Kispest új temető  321 600 Ft

2.3. – 6 személyes  
2.3.1. Kispest öreg temető  421 200 Ft
2.3.2. Kispest új temető  421 200 Ft

2.4. – 9 személyes  
2.4.1. Kispest öreg temető  521 400 Ft
2.4.2. Kispest új temető  521 400 Ft

2.5. – 12 személyes  
2.5.1. Kispest öreg temető  621 600 Ft
2.5.2. Kispest új temető  621 600 Ft
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2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre  

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 3. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  34 560 Ft
 4. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  58 250 Ft
 5. Urnasírhely:  

 5.1. Kispest új temető  68 250 Ft
 5.1. Kispest öreg temető  68 250 Ft

 6. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  115 000 Ft
 7. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  119 060 Ft
 8. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  135 030 Ft
 9. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  129 630 Ft
10. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  98 590 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  

11.1. Kispest új temető, 39-es parcella  258 190 Ft
11.2. Kispest öreg temető  258 190 Ft

XII. LŐRINCI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

1. Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. egyes  114 825 Ft
1.2. kettős  199 500 Ft
1.3. gyermek  64 025 Ft

 2. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
2.1. 2 személyes  221 400 Ft
2.2. 4 személyes  321 600 Ft
2.3. 6 személyes  421 200 Ft
2.4. 9 személyes  521 400 Ft
2.5. 12 személyes  621 600 Ft

 3. Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
3.1. 2 személyes  344 820 Ft
3.1. 4 személyes  453 840 Ft

2. Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre  

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 4. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  34 560 Ft
 5. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  58 250 Ft
 6. Urnasírhely:  68 250 Ft
 7. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  

7.1. II-es fülke oszlopos elemben  
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7.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
7.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

 116 720 Ft
 130 520 Ft

7.2. I-es fülke oszlopos elemben  
7.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
7.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
7.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

 71 570 Ft
 63 290 Ft
 63 290 Ft

 8. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  115 000 Ft
 9. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  119 060 Ft
10. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  135 030 Ft
11. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  129 630 Ft
12. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  98 590 Ft
13. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  258 190 Ft

XIII. MEGYERI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. egyes  114 825 Ft
1.2. kettős  199 500 Ft
1.3. hármas (Megyer)  314 320 Ft
1.4. gyermek  64 025 Ft

 2. Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre a 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50., 
      51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcellákban:  

2.1. – egyes  51 200 Ft
2.2. – kettős  72 275 Ft
2.3. – gyermek  47 125 Ft

 3. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:  
3.1. 19-es parcella, bejárati főút melletti része  

3.1.1. egyes  335 200 Ft
3.1.2. kettős  640 125 Ft

3.2. 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi sír)  
3.2.1. egyes  335 200 Ft
3.2.2. kettős  640 125 Ft

 4. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  526 500 Ft
 5. Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  381 120 Ft

XIV. MEGYERI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  58 250 Ft
 3. Urnasírhely:  68 250 Ft
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 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
4.1. II-es fülke oszlopos elemben  

4.1.1. 2×2-es oszlopos elemben
4.1.2. 1×2-es oszlopos elemben

 116 720 Ft
 130 520 Ft

4.2. I-es fülke oszlopos elemben  
4.2.1. 2×1-es oszlopos elemben
4.2.2. 5×1-es oszlopos elemben
4.2.3. 6×1-es oszlopos elemben

 71 570 Ft
 63 290 Ft
 63 290 Ft

 5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  115 000 Ft
 6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  119 060 Ft
 7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  135 030 Ft
 8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  129 630 Ft
 9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  98 590 Ft
10. I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül a 32-es parcellában: 44 030 Ft
11. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  258 190 Ft

XV. ÓBUDAI TEMETŐ 
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. I. övezet  

1.1.1. egyes  152 525 Ft
1.1.2. kettős  270 050 Ft
1.1.3. gyermek  74 125 Ft

1.2. II. övezet  
1.2.1. egyes  106 325 Ft
1.2.2. kettős  184 700 Ft
1.2.3. gyermek  53 125 Ft

 2. Kiemelt kategóriájú egyes sírhelyek 25 éves használati időre a 15/1-es 
      parcellában: 199 725 Ft

 3. Köröndök 25 éves használati időre:  
3.1. I. övezetben kettős  335 200 Ft
3.2. II. övezetben kettős  300 975 Ft
3.3. III. övezetben kettős  267 250 Ft

 4. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
4.1. 2–4 személyes  473 820 Ft
4.2. 4 személyes felett  538 500 Ft

 5. Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
5.1. – 27-es parcella  

5.1.1. 2–4 személyes  592 320 Ft
5.1.2. 4 személyes felett  700 260 Ft

5.2. – Pomázi úti kriptasor  
5.2.1. 2–4 személyes  592 320 Ft
5.2.2. 4 személyes felett  700 020 Ft
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XVI. ÓBUDAI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  64 430 Ft
 3. Urnasírhely:  

– I. övezet  79 430 Ft
– II. övezet  74 430 Ft

 4. Kiemelt kategóriájú urnafülkék (zárólap nélkül):  
4.1. – II-es fülke 2×2-es oszlopos elemben  

4.1.1. I. övezet  110 850 Ft
4.1.2. I. övezet, kéttáblás  210 620 Ft
4.1.3. II. övezet  108 950 Ft
4.1.4. II. övezet, kéttáblás  207 010 Ft

4.2. – II-es fülke 1×2-es oszlopos elemben  
4.2.1. I. övezet  144 090 Ft
4.2.2. II. övezet  136 020 Ft

4.3. – I-es fülke 2×1-es oszlopos elemben  
4.3.1. I. övezet  77 920 Ft
4.3.2. I. övezet, kéttáblás  148 050 Ft
4.3.3. II. övezet  74 530 Ft
4.3.4. II. övezet, kéttáblás  141 610 Ft

4.4. – I-es fülke 5×1-es oszlopos elemben  
4.4.1. I. övezet  66 700 Ft
4.4.2. II. övezet  64 780 Ft

4.5. – I-es fülke 6×1-es oszlopos elemben  
4.5.1. I. övezet  66 670 Ft
4.5.2. II. övezet  64 780 Ft

 5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  
5.1. I. övezet  130 520 Ft
5.2. II. övezet  122 750 Ft

 6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
6.1. I. övezet  111 280 Ft
6.2. II. övezet  104 840 Ft

 7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
7.1. I. övezet  134 470 Ft
7.2. II. övezet  127 700 Ft
7.3. 27-es parcella  123 500 Ft

 8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  
8.1. I. övezet  145 180 Ft
8.2. II. övezet  137 400 Ft

 9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  
9.1. I. övezet  114 110 Ft
9.2. II. övezet  106 120 Ft

10. Kiemelt kategóriájú urnasír nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  258 190 Ft
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XVII. RÁKOSPALOTAI TEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. – egyes  114 825 Ft
1.2. – kettős  199 500 Ft
1.3. – gyermek  64 025 Ft

 2. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:  
2.1. – egyes  

2.1.1. 3-as parcella  209 415 Ft
2.1.2. 4-es parcella  209 415 Ft
2.1.3. 11-es parcella  209 415 Ft
2.1.4. 18-as parcella  209 415 Ft
2.1.5. 35-ös parcella  209 415 Ft
2.1.6. 72-es parcella  284 309 Ft

2.2. – kettős  
2.2.1. 3-as parcella  384 244 Ft
2.2.2. 4-es parcella  384 244 Ft
2.2.3. 11-es parcella  384 244 Ft
2.2.4. 18-as parcella  384 244 Ft
2.2.5. 28-as parcella  384 244 Ft
2.2.6. 29-es parcella  384 244 Ft
2.2.7. 34-es parcella  384 244 Ft
2.2.8. 35-ös parcella  384 244 Ft
2.2.9. 26-os parcella  384 244 Ft
2.2.10. 32-es parcella  384 244 Ft
2.2.11. 33-as parcella  384 244 Ft
2.2.12. 43-as parcella  384 244 Ft

 3. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
3.1. 2 személyes  526 500 Ft
3.2. 2 személyes felett  526 500 Ft

XVIII. RÁKOSPALOTAI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:  34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:  58 250 Ft
 3. Urnasírhely:  68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  

 4.1. 16-os parcella  
4.1.1. I-es urnafülke (kolumbárium)  53 580 Ft
4.1.2. II-es urnafülke (kolumbárium)  81 810 Ft
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 4.2. 17-es parcella  
4.5.1. I-es urnafülke (kolumbárium)  53 580 Ft
4.2.2. II-es urnafülke (kolumbárium)  81 810 Ft

 5. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  
 5.1. II-es fülke oszlopos elemben  

5.1.1. 2×2-es oszlopos elemben  116 720 Ft
5.1.2. 1×2-es oszlopos elemben  130 520 Ft

5.2. I-es fülke oszlopos elemben  
5.2.1. 2×1-es oszlopos elemben  71 570 Ft
5.2.2. 5×1-es oszlopos elemben  63 290 Ft
5.2.3. 6×1-es oszlopos elemben  63 290 Ft

 6. Kiemelt kategóriájú urnasírhely:  
 6.1. 16-os parcella  92 660 Ft
 6.2. 17-es parcella  92 660 Ft

 7. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  115 000 Ft
 8. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  119 060 Ft
 9. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  135 030 Ft
10. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  129 630 Ft
11. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  98 590 Ft
12. Urnasír, zárólap nélkül a 76-os, 77-es parcellában: 199 750 Ft
13. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  

13.1. 18-as parcella  258 190 Ft
13.2. 19-es parcella  258 190 Ft

XIX. TAMÁS UTCAI TEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  34 560 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  58 250 Ft
 3. Urnasírhely:  68 250 Ft
 4. Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):  

 4.1. – II-es fülke oszlopos elemben  
4.1.1. 2×2-es oszlopos elemben  116 720 Ft
4.1.2. 1×2-es oszlopos elemben  130 520 Ft

 4.2. – I-es fülke oszlopos elemben  
4.2.1. 2×1-es oszlopos elemben  71 570 Ft
4.2.2. 5×1-es oszlopos elemben  63 290 Ft
4.2.3. 6×1-es oszlopos elemben  63 290 Ft

 5. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  115 000 Ft
 6. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  119 060 Ft
 7. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  135 030 Ft
 8. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  129 630 Ft
 9. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  98 590 Ft
10. Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  258 190 Ft
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XX. ÚJKÖZTEMETŐ 
FÖLDBE TEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai

B
 Nettó megváltási ár

 1. Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:  
1.1. – I. övezet  

1.1.1.  egyes  96 350 Ft
1.1.2.  kettős  163 025 Ft
1.1.3.  gyermek  62 900 Ft

1.2. – II. övezet  
1.2.1. egyes  79 500 Ft
1.2.2. kettős  129 325 Ft
1.2.3. gyermek  56 325 Ft

1.3. – III. övezet  
1.3.1. egyes  56 325 Ft
1.3.2. kettős  83 025 Ft
1.3.3. gyermek  45 725 Ft

 2. Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:  
2.1. – egyes  

2.1.1.   3-as parcella  196 025 Ft
2.1.2.   4-es parcella  196 025 Ft
2.1.3.  66-os parcella  145 925 Ft
2.1.4. 106-os parcella  112 700 Ft
2.1.5. 107-es parcella  112 700 Ft
2.1.6. 109/I-es parcella  112 700 Ft
2.1.7. 110-es parcella  112 700 Ft
2.1.8. 110/I-es parcella  112 700 Ft
2.1.9. 111-es parcella  112 700 Ft
2.1.10. 127-es parcella  112 700 Ft
2.1.11. 128-as parcella  112 700 Ft
2.1.12. 129-es parcella  112 700 Ft
2.1.13. 130-as parcella  112 700 Ft
2.1.14. 131-es parcella  112 700 Ft
2.1.15. 132-es parcella  112 700 Ft
2.1.16. 140-es parcella  75 000 Ft
2.1.17. 215/II-es parcella  75 000 Ft
2.1.18. Bal II. körönd: 111/1-es parcella  112 700 Ft
2.1.19. Bal II. körönd: 129/1-es parcella  112 700 Ft
2.1.20. Bal II. körönd: 130/1-es parcella  112 700 Ft
2.1.21. Jobb II. körönd: 112/1-es parcella  112 700 Ft
2.1.22. Jobb II. körönd: 131/1-es parcella  112 700 Ft
2.1.23. Jobb II. körönd: 132/1-es parcella  112 700 Ft
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2.2. – kettős  
2.2.1. 3-as parcella  362 425 Ft
2.2.2. 4-es parcella  362 425 Ft
2.2.3. 66-os parcella  262 225 Ft
2.2.4. 106-os parcella  163 025 Ft
2.2.5. 107-es parcella  163 025 Ft
2.2.6. 109/I-es parcella  163 025 Ft
2.2.7. 110-es parcella  163 025 Ft
2.2.8. 110/I-es parcella  163 025 Ft
2.2.9. 111-es parcella  163 025 Ft
2.2.10. 127-es parcella  163 025 Ft
2.2.11. 128-as parcella  163 025 Ft
2.2.12. 129-es parcella  163 025 Ft
2.2.13. 130-as parcella  163 025 Ft
2.2.14. 131-es parcella  163 025 Ft
2.2.15. 132-es parcella  163 025 Ft
2.2.16. 140-es parcella  121 975 Ft
2.2.17. 215/II-es parcella  121 975 Ft
2.2.18. Bal II. körönd: 111/1-es parcella,  163 025 Ft
2.2.19. Bal II. körönd: 129/1-es parcella,  163 025 Ft
2.2.20. Bal II. körönd: 130/1-es parcella,  163 025 Ft
2.2.21. Jobb II. körönd: 112/1-es parcella  163 025 Ft

2.2.22. Jobb II. körönd: 131/1-es parcella  163 025 Ft

2.2.23. Jobb II. körönd: 132/1-es parcella  163 025 Ft
2.3. – gyermek  

2.3.1. 140-es parcella  53 125 Ft
2.3.2. 215/II-es parcella  53 125 Ft

 3. Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
3.1.1.  2 személyes  217 320 Ft
3.1.2.  4 személyes  321 600 Ft
3.1.3.  6 személyes  421 200 Ft
3.1.4.  9 személyes  521 400 Ft
3.1.5. 12 személyes  621 600 Ft

 4.  Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:  
4.1. – 2 személyes  

4.1.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella  478 020 Ft
4.2. – 4 személyes  

4.2.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella  554 700 Ft
4.3. – 6 személyes  

4.3.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella  657 000 Ft
4.4. – 9 személyes  

4.4.1. 3-as, 4-es, 11-es parcella  720 840 Ft
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XXI. ÚJKÖZTEMETŐ 
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK 

SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

A
 Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

B
Nettó megváltási ár

 1. I-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  33 950 Ft
 2. II-es urnafülke (kolumbárium), zárólap nélkül:  

 2.1. 4-es parcella
 2.2. összes többi parcella

74 980 Ft
57 170 Ft

 3. Urnasírhely:  
 3.1. I. övezet
 3.2. II. övezet
 3.3. III. övezet
 3.4. 3-as parcella
 3.5. 4-es parcella
 3.6. 68-as parcella

53 880 Ft
47 320 Ft
40 520 Ft
94 870 Ft
94 870 Ft
61 400 Ft

 4. Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:  
 4.1. I. övezet
 4.2. II. övezet
 4.3. III. övezet

112 840 Ft
106 620 Ft
100 620 Ft

 5. Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
 5.1. I. övezet
 5.2. II. övezet
 5.3. III. övezet

116 890 Ft
110 610 Ft
104 850 Ft

 6. Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:  
 6.1. I. övezet
 6.2. II. övezet
 6.3. III. övezet

132 560 Ft
126 880 Ft
120 550 Ft

 7. CHIARA urnasír, zárólap nélkül:  
 7.1. I. övezet
 7.2. II. övezet
 7.3. III. övezet
 7.4. 3-as parcella

127 250 Ft
121 230 Ft
115 010 Ft
164 890 Ft

 8. PIETRA urnasír, zárólap nélkül:  
 8.1. I. övezet
 8.2. II. övezet
 8.3. III. övezet
 8.4. 3-as parcella

96 760 Ft
90 510 Ft
84 520 Ft

134 200 Ft
 9. Kiemelt kategóriájú urnasír nemeskő (gránit, márvány) borítású, 
      zárólap nélkül:  

 9.1. 4/7-es parcella 
 9.2. 4/10-es parcella

272 940 Ft
272 940 Ft

10. Exkluzív urnafülke teremben (60 évre):  
10.1. 1 személyes
10.2. 2 személyes
10.3. 4 személyes

241 380 Ft
407 280 Ft
573 120 Ft
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XXII. TEMETŐFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 

A
Valamennyi temetőben

B
Nettó ár

 1. Sírbolt építése esetén (30 nap érvényességi idővel) 34 949 Ft

 2. Sírkő-, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
2.1. Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban előírt feltételek 
       szerint munkánként és naponként
2.1. – Betűvésés síremlékre (név és évszám)

2.1.1. – Sírgondozó vállalkozók részére naponként

 
1 156 Ft

353 Ft
500 Ft

XXIII. GÉPJÁRMŰVEL TEMETŐBE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁS DÍJA

A
Motorkerékpárral, személygépjárművel, tehergépjárművel és autóbusszal történő 

temetői behajtás díja (alkalmanként)

B
Nettó ár

Újköztemetőben, Farkasréti temetőben, Erzsébeti temetőben, Óbudai temetőben,
Rákospalotai temetőben, Megyeri temetőben 220 Ft

XXIV. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK

1. Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével kapcsolatos díjak
A

Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének 
igénybevételével kapcsolatos díjak

B
Nettó ár

 1. Ravatalozótermek igénybevételi díjak és az üzemeltető szakszemélyzetének 
      igénybevételével kapcsolatos díjak

39 964 Ft

42 283 Ft
 44 625 Ft
 51 508 Ft
 55 409 Ft

1.1. Angeli utcai temető, Budafoki temető, Cinkotai temető, Csepeli temető II. terem, 
      Erzsébeti temető, Kispesti új temető, Kispesti öreg temető, Lőrinci temető kis terem, 
      valamint Megyeri temető, Rákospalotai temető, Újköztemető IV., V., VI., VII., VIII., 
      IX., X., XI., XII. termek
1.2.  Csepeli temető I. terem
1.3.  Óbudai temető I. terem, Tamás utcai temető
1.4.  Farkasréti temető – Németvölgyi termek, Lőrinci temető nagy terem 
1.5.  Farkasréti temető – Hóvirág u.

 2. Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltető szakszemélyzetének 
      igénybevételével:  

2.1. Óbudai temető – Főnix terem
2.2. Farkasréti temető – Makovecz terem, Újköztemető – III. terem

 64 690 Ft
 66 952 Ft

 3. Külső ravatal igénybevételi díja az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével:

42 938 Ft
 52 035 Ft
106 923 Ft
49 519 Ft 

3.1. Budafoki temető, Cinkotai temető, Csepeli temető, Erzsébeti temető, Kispesti temető, 
       valamint Lőrinci temető, Megyeri temető, Rákospalotai temető                                                                                         
3.2. Óbudai temető, Újköztemető
3.3. Farkasréti temető
3.4. Téli ravatalozási szolgáltatás hamvak szórása esetén az Újköztemetőben

2. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
A

Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap)
B

Nettó ár
1.  Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):  3 743 Ft
2. Társvállalkozói halotthűtés  3 743 Ft
3.  Halotthűtés megállapodás szerint  1 015 Ft
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  3. Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja  
A

Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja
B

Nettó ár
1.  (Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)  
2. Óbudai temető, Újköztemető  46 197 Ft
3. Újköztemető külön díj téli időszakban (nov. 20.–márc. 31.)  10 000 Ft
4. Szervmaradványok hamvainak szórása Újköztemetőben  12 504 Ft

4. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
A

Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
B

Nettó ár
 1. Elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és kivétele, várakozással együtt  8 311 Ft
 2.  Hamvak temetőn belüli szállítása  8 311 Ft
 3. Temetőn belüli halottszállítás Mercedes gépkocsival, gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, 
    várakozással együtt (I. kategória)  24 135 Ft

 4. Temetőn belüli halottszállítás új Mercedes gépkocsival, gépkocsiba helyezéssel 
    és kivétellel, várakozással együtt (I. kategória)  24 135 Ft

 5. Exhumált elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és kivétele, 
    várakozással együtt  8 311 Ft

 6. Temetőn belüli szállítás elhunyt vagy hamvak, sírból vagy fülkéből történő kivétele esetén,  
    gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, várakozással együtt  8 311 Ft

 7. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz – sötétkék  36 260 Ft 
 8. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz – ezüst  36 260 Ft 
 9. Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz további óránként  25 900 Ft
10. Koszorúszállítás gépkocsival, ravataltól az elhelyezés helyéig 
      (Tamás utcai temető kivételével)  8 311 Ft

5. Sírhelynyitás és visszahantolás díja

A
Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)

B
Nettó ár

– Felnőtt sírhely:  36 007 Ft
– Gyermek sírhely:  16 669 Ft
– Urnasírhely:  16 669 Ft

XXV. TEMETÉSI HELYEK ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAI

A temetési helyek újraváltási díja a mindenkor hatályos megváltási díj 90%-a.
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II. rész 

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése

2016. március 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

219/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a korábban a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intéz-
mények visszavételére vonatkozó kezdeményezés 
elfogadására” című előterjesztés napirendre vételé-
re vonatkozó javaslatot. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

220/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és ugyan-
ezen tárgyú napirend után tárgyalja meg 21. pont-
ként a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási 
területén járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemkép-
telen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” 
című előterjesztést. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

221/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadj el az „Elvi döntés a kötelező betelepíté-
si kvóta elutasításáról” című előterjesztés napirend-
ről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

222/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az Oltalom Karitatív 
Egyesület használati szerződésének felmondására a 
Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonat-
kozásában” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványt.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

223/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat a lakossági hulladék-
díj csökkentésére” című előterjesztést. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

224/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

2015. évi beszámolójának elfogadására
 2. Javaslat bizottsági tagcserékre 
 3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézmény-

vezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos dön-
tések meghozatalára 

 4. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. és 
Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minő-
ségbiztosító Kft. könyvvizsgálójának megvá-
lasztására

 5. Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta eluta-
sításáról 

 6. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasz-
nú Nonprofit Kft. végelszámolással történő 
jogutód nélküli megszüntetésére 

 7. Javaslat a közútkezelői és közlekedéshez kap-
csolódó közszolgáltatási közfeladatok a BKK 
Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közöt-
ti megosztásának új szervezeti és funkcionális 
modellje kapcsán a jóváhagyásért felelős külső 
szervezetek által eszközölt módosítások, vala-
mint a kapcsolódó szerződések elfogadására, 
és a szükséges döntések meghozatalára 

 8. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
mal kötendő támogatási szerződés jóváhagyá-
sára 

 9. Javaslat a migrációval kapcsolatos elszámolási 
szerződések megkötésére 

10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 
és résztulajdonában álló egyes gazdasági tár-
saságok létesítő okiratainak módosítására és 
egyes tulajdonosi döntések meghozatalára 

11. Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület hasz-
nálati szerződésének felmondására a Bp. V., 
József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonatko-
zásában

12. Javaslat a Budapest XI., 1783/6 hrsz. alatti in-
gatlan haszonélvezetbe adása tárgyában kötött 
megállapodás módosítására, valamint az ingat-
lan telekalakítás okán elkészített változási váz-
rajz jóváhagyására 
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13. Javaslat a Fiumei úti temető területén lévő 
szolgálati lakások bérlőinek elhelyezésére 

14. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési 
okmányok 

15. Javaslat a BFVK Zrt.-vel kapcsolatos döntések 
meghozatalára
a) Javaslat a BFVK Zrt. 2016 . évi éves szerző-

désének jóváhagyására
b) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi üzleti tervé-

nek jóváhagyására 
16. Javaslat a városigazgatósági feladatok válto-

zásához kapcsolódó egyes döntések meghoza-
talára 

17. Javaslat a „Fővárosi Integrált Közlekedésszer-
vezési és Szabályozási Rendszer” kapcsolódó 
fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő 
döntések meghozatalára 

18. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek 
elnevezésére, valamint közterületek elnevezé-
sének megváltoztatására 

19. Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság 
megrendezésével összefüggésben megvalósí-
tandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges dön-
tések meghozatalára

20. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási terü-
letén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására 

21. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási te-
rületén járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására  

22. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel 
kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

23. Budapest XVII. ker., Péceli út 255. 134559 
helyrajzi számú ingatlanból lejegyzett 211 m² 
terület visszacsatolása 

24. Javaslat a Budapest főváros építészeti öröksé-
gének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. 
(V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

25. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 
fenntartásában működtetett egyes szakosított 
szociális és gyermekvédelmi szakellátási intéz-
mények átadás-átvétele tárgyában kötött meg-
állapodás módosítására 

26. Javaslat a Kortárs Építészeti Központ Alapít-
vány 2016. évi „Budapest 100” programjának 
támogatását célzó szerződés megkötésére 

27. Javaslat éves támogatási szerződés megköté-
sére, illetve határozatlan idejű támogatási szer-
ződés közös megegyezéssel történő megszün-
tetésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület és a Menhely Alapítvány között

28. Javaslat a Humanitas Civitatis Közalapítvány-
nyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre 

29. Javaslat az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött 
együttműködési megállapodás megújítására 

30. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására 

31. Döntés díszpolgári cím adományozásáról 
32. Javaslat gazdasági társaságokat érintő szemé-

lyi döntések meghozatalára
33. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjé-

nek munkavégzésre irányuló további jogviszo-
nyával kapcsolatos döntésre 

34. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. 
évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 

35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által ellá-
tandó feladatokhoz használt kormányzati funk-
ciókódok elfogadásáról 

36. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány támogatásával kapcsolatos el-
számolásának jóváhagyására 

37. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi bérmegállapodá-
sa végrehajtására

38. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabi-
litációs pályázatok egyes támogatási szerződé-
seinek módosítására 

39. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2016. március 31-ei rendkívüli közgyűlésének 
napirendi pontjaira vonatkozó előzetes dönté-
sek meghozatalára

40. Javaslat a 2013. évi árvíz utáni helyreállítással 
összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalá-
ra az FCSM Zrt. vonatkozásában 

41. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az 
FTSZV Kft. 2016. évi ingatlangazdálkodási 
tervének jóváhagyására 

42. Javaslat pályázat benyújtására Horizont 2020 
Intelligens városok és közösségek, SCC–01–
2016 jelű pályázati felhívásra 

43. FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelületi 
közszolgáltatási szerződés megkötése 

44. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Ter-
vező Kft.-vel kapcsolatos döntések meghoza-
talára
a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Bu-

dapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 
között közfeladat-ellátás feltételeiről szóló 
megállapodás megkötésére 

b) Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Ter-
vező Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadá-
sára 

45. Javaslat közös terveztetésre vonatkozó megál-
lapodás megkötésére a Duna-parti Építési Sza-
bályzathoz kapcsolódó területekre  
– Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Ön-

kormányzatával 
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– Budapest Főváros III. kerület Óbuda–Békás-
megyer Önkormányzatával

– Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-
mányzatával

– Budapest Főváros XIII. kerület Önkormány-
zatával

46. Javaslat a „Műemléki Keret 2014” egyik meg-
állapodásának határidő módosítására 

47. Javaslat a Budapest IX. kerület, Vámház körút 
7. szám alatti társasház „Műemléki Keret 2015” 
támogatásának hatályon kívül helyezésére

48. Javaslat éves megállapodások megkötésére a 
kulturális ágazatba tartozó szervezetekkel 

49. Javaslat a kulturális, sport és szociális ágazatba 
tartozó gazdasági társaságok 2016. évi üzleti 
tervével kapcsolatos döntésekre 

50. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2016. 
évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására 

51. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

52. Javaslat a lakossági hulladékdíj csökkentésére

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-
főkapitányság 2015. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

225/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a főpolgármester 7. melléklet 15.8. 
pontja szerint átruházott hatáskörét, elfogadja a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi tevékeny-
ségéről készített beszámolóját. 

A napirend 2. pontja: Javaslat bizottsági tagcserékre
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

226/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előter-
jesztés határozati javaslatainak pontonkénti szava-
zására vonatkozó ügyrendi indítványát. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

227/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottság nem képviselő (külső) tagságából vissza-
hívja Pataki Márton Dánielt 2016. március 31-i ha-
tállyal és helyére Szigethy Gabriellát választja meg 
2016. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

228/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-haszno-
sítási Bizottság nem képviselő (külső) tagságából 
visszahívja dr. Váczi Árpádot 2016. március 31-i 
hatállyal és helyére Veres Gábort választja meg 
2016. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcso-
latos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

229/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 
Budapest, Halom utca 31.) intézményvezetői (ma-
gasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhí-
vás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

230/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § 
(9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően 
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 
Budapest, Halom utca 31.) intézményvezetői állás-
helyére beérkezett pályázatokat véleményező szak-
mai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:
• Kapdebo Ágnes;
• Laki Ibolya;
• Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének  
  tagja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

231/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 
Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői (ma-
gasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhí-
vás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 
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232/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §  
(9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően 
a Fővárosi Önkormányzat idősek Otthona (9700 
Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői állás-
helyére beérkezett pályázatokat véleményező szak-
mai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:
• Kapdebo Ágnes;
• Laki Ibolya;
• Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének 
  tagja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

233/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 
Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői 
(magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot 
ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati 
felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

234/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §  
(9)–(10) bekezdésében előírtaknak megfelelően a 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gö-
döllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői ál-
láshelyére beérkezett pályázatokat véleményező 
szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri 
fel:
• Kapdebo Ágnes;
• Laki Ibolya;
• Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének 
  tagja.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

235/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági 
Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút  
49–51.) intézményvezetői (magasabb vezető) be-
osztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felké-
ri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele ér-
dekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

236/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak meg-
felelően a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasá-
gi Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 
49–51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett 
pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az 
alábbi szakembereket kéri fel:

• Bálintné Fecske Mariann;
• Gálné dr. Póth Borbála;
• Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

237/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Buda-
pest, Mogyoródi út 21.) intézményvezetői (maga-
sabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás köz-
zététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

238/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak meg-
felelően a Kollégiumok Gazdasági Szervezete 
(1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) intézményve-
zetői álláshelyére beérkezett pályázatokat vélemé-
nyező szakmai bizottságba az alábbi szakembere-
ket kéri fel:
• Bálintné Fecske Mariann;
• Gálné dr. Póth Borbála;
• Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

239/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Bu-
dapest, Róbert Károly körút 49–51.) intézményve-
zetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályá-
zatot ír ki az előterjesztés 6. sz. melléklete sze rinti 
tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

240/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfe-
lelően a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 
Budapest, Róbert Károly körút 49–51.) intézmény-
vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véle-
ményező szakmai bizottságba az alábbi szakembe-
reket kéri fel:
• Bálintné Fecske Mariann;
• Gálné dr. Póth Borbála;
• Kapdebo Ágnes. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

241/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Bu-
dapest, Róbert Károly körút 49–51.) intézmény-
vezetője, Szauterné Tóth Erzsébet közalkalmazot-
ti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 25. § (2) bekezdés 
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c) pontja és a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. § szerint a fel-
mentési idő 60 nap plusz 6 hónap, 2016. április 
1-jétől–2016. november 29-ig tart, melyből négy 
hónapra, 2016. július 31-től 2016. november 29-ig 
mentesíti a munkavégzés alól. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kap-
csolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, ki-
admányozásáról.

242/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, 
Ponty u. 1–3.) intézményvezetői (magasabb veze-
tő) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesz-
tés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben 
felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szüksé-
ges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele 
érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

243/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfe-
lelően a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Buda-
pest, Ponty u. 1–3.) intézményvezetői álláshelyére 
beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bi-
zottságba az alábbi szakembereket kéri fel:
• Bálintné Fecske Mariann;
• Gálné dr. Póth Borbála;
• Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

244/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 
(1133 Budapest, Vág u. 12–14.) intézményvezetői 
(magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot 
ír ki az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati 
felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

245/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak meg-
felelően az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági 
Szervezet (1133 Budapest, Vág u. 12–14.) intéz-
ményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat 
véleményező szakmai bizottságba az alábbi szak-
embereket kéri fel:
• Bálintné Fecske Mariann;
• Gálné dr. Póth Borbála;
• Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapesti Város-
igazgatóság Zrt. és Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolí-
tó és Minőségbiztosító Kft. könyvvizsgálójának megvá-
lasztására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

246/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Buda-
pesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva úgy dönt, hogy 
– a Budapesti Városigazgatóság Zrt. könyvvizs-

gálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló 
Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. 
C. épület, cégjegyzékszám: 01–09–867785, ka-
marai nyilvántartási szám: 002387, személyében 
felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Fe-
renc, könyvvizsgálói engedély száma: 002955, 
adóazonosító jele: 8348873694, anyja leányko-
ri neve: Szajki Margit, születési hely, idő: Kör-
mend, 1962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, 
Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló 
neve: Jasper Zsuzsanna, könyvvizsgálói engedély 
száma: 001288, adóazonosító jele: 8345273408, 
anyja leánykori neve: Torma Margit, születési 
hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 
2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) választja meg a 2016. 
július 1-től 2018. június 30-ig tartó időtartamra. 
A könyvvizsgáló díjazását a 2016. és 2017. évre 
vonatkozóan évi 1 956 000 Ft + áfa összegben ál-
lapítja meg.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntés-
ről a Városigazgatóság vezérigazgatóját értesít-
se, illetve kérje fel a vezérigazgatót arra, hogy a 
könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbíró-
sághoz való bejelentéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

247/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Fővá-
rosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosí-
tó Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
– a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójá-

nak az M&SILVER Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 



712 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. május 11.

92–94. A lph. 8/64., cégjegyzékszám: 01–09–
567683, kamarai nyilvántartási szám: 000215, 
személyében felelős könyvvizsgáló neve: dr. 
Méri Sándor, tagsági száma: 004639, anyja le-
ánykori neve: Sziegl Ilona, lakóhely: 1115 Buda-
pest, Bartók Béla út 92–94. A lph. 8/64.) választja 
meg a 2016. április 1-től 2017. május 31-ig tar-
tó időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását nettó 
35 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntés-
ről a Társaság ügyvezetőjét értesítse, illetve kérje 
fel az ügyvezetőt arra, hogy a könyvvizsgálóra 
vonatkozó változások Cégbírósághoz való beje-
lentéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Elvi döntés a kötelező betelepí-
tési kvóta elutasításáról

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

248/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcellnek a módosító in-
dítvány határozati javaslatainak pontonkénti szava-
zására vonatkozó ügyrendi indítványát. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

249/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcell módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlé-
se elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint 
azt, hogy Budapestre visszatoloncolás útján mig-
ránsok érkezzenek, mivel az ellentétes Magyaror-
szág, így Budapest főváros érdekeivel. 

Budapest Főváros Önkormányzata felkéri a Kor-
mányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadá-
lyozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 
kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyaror-
szágot és a magyar embereket.

Budapest Főváros Önkormányzata nem támogatja 
állandó vagy ideiglenes menekülttáborok, befoga-
dó állomások, valamint ezekkel azonos célú ide-
genrendészeti objektumok létesítését közigazgatási 
területén. 

Budapest Főváros Önkormányzata elutasítja, hogy 
harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkal-
mazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban”. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

250/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 
elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, mivel az el-
lentétes Magyarország, így Budapest főváros érde-
keivel.

251/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata egyetértését és 
támogatását fejezi ki Magyarország Kormányának 
az illegális bevándorlással szembeni, Magyaror-
szág védelme érdekében tett intézkedéseivel kap-
csolatban. 

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsá-
gi Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással tör-
ténő jogutód nélküli megszüntetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

252/2016. (III. 30.) 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 Fővárosi Biztonsági 
Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
(egyedüli tagként) eljárva
– módosítja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasz-

nú Nonprofit Kft. alapító okiratát az előterjesz-
tés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, 
valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az előterjesztés 11. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal 
felkéri a főpolgármestert az alapító okirat mó-
dosítás és az egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat aláírására, kiadására és a cégbejegy-
zési nyilvántartásba történő bejegyzés iránti 
intézkedésre.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 

253/2016. (III. 30.) 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 Fővárosi Biztonsági 
Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként 
(egyedüli tagként) eljárva úgy dönt, hogy 
– a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Non-

profit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód 
nélkül megszünteti és elrendeli annak végel-
számolását a cégnyilvánosságról, a cégbírósá-
gi eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
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évi V. törvény 98. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján. A végelszámolás kezdő időpontjaként 
2016. április 1. napját határozza meg. A Társa-
ság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámo-
lás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégne-
vét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától 
a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező 
vezető tisztségviselőjének a végelszámoló mi-
nősül.

– a végelszámolás kezdő időpontjával a Társaság 
végelszámolójának a Társaság jelenlegi ügyve-
zetőjét, dr. Pető Györgyöt választja meg, havi 
bruttó 750 000 Ft összegű megbízási díj mellett. 
Jóváhagyja a Társaság és a végelszámoló kö-
zött kötendő megbízási szerződést az előterjesz-
tés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert a megbízási szerződés 
Társaság részéről – az alapító és egyedüli tag 
Budapest Főváros Önkormányzata képviseleté-
ben – történő aláírására. A végelszámolás kezdő 
időpontjában a Ctv. 98. § (2) bekezdése alapján 
dr. Pető György jelenlegi ügyvezetői megbíza-
tása a törvény erejénél fogva megszűnik. Felha-
talmazza a főpolgármestert a megbízási szerző-
dés fenti feltételekkel történő megkötésére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti dönté-
sekről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmé-
ben a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse 
annak érdekében, hogy a végelszámolás megin-
dításának Cégbíróság felé történő bejelentése – 
a Társaság megválasztásra kerülő végelszámo-
lója részéről – megtörténjen.

Határidő: a megbízási szerződés aláírására 2016. már-
cius 31., a cégbírósági bejelentésre 15 nap

Felelős: Tarlós István 

254/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a településüzemeltetéssel kapcsola-
tos városgondnoki feladatokat 2016. április 1-től a 
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala 
útján látja el, 2 fő operátor tekintetében a Főpolgár-
mesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretén belül, 
míg a helyszíni feladatok tekintetében tervezetten 
maximum 30 főre irányuló megbízási szerződéses 
jogviszony útján. 

255/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit 
Kft.-től megvásárolja a feladat ellátásához szüksé-
ges eszközöket. Jóváhagyja és megköti az eszközök 
átvételére vonatkozó ingó adásvételi szerződést az 
előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírá-
sára.

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 2016. 
március 31.

Felelős: Tarlós István 

256/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával 
kapcsolatban csökkenti a „814201 Fővárosi Bizton-
sági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, 
azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n 
kívülre és az EU-nak előirányzatát 119 000 E Ft-tal.
A felmerülő költségek fedezetére (végelszámoló 
díja, felügyelőbizottság díjazása, munkaviszonnyal 
kapcsolatos személyi költségek, üzemeltetési, stb. 
kiadások) egyszeri jelleggel 52 939 E Ft támoga-
tást biztosít az új „89..01 Fővárosi Biztonsági Iro-
da Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím 
kiadási előirányzatán [a kiadásból személyi jutta-
tások 31 471 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó 8 969 E Ft, dologi ki-
adások (többi dologi kiadás) 12 499 E Ft] utólagos 
elszámolási kötelezettséggel.
A városgondnoki feladatokat megbízási szerződés-
sel ellátó megbízottak megbízási díjaira tervbe vesz 
8 hóra az új „89..01 Városgondnoki feladatok” cím 
kiadási előirányzatán 25 210 E Ft (a kiadásból sze-
mélyi juttatások 19 850 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok 5 360 E Ft). A fennmaradó 40 851 E Ft-tal 
megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si, azon belül a tartalék előirányzatát.

257/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

258/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolás le-
zárását követően gondoskodjon a pénzügyi elszámo-
lás Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a végelszámolás 
lezárását követő soron következő ülése 

Felelős: Tarlós István 

259/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről szóló szerződést az előterjesztés 
12. számú melléklete szerinti tartalommal, egyút-
tal felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 

260/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Társaság jogutód nélkü-
li megszűnése költségeinek biztosításáról szóló 
megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 7. pontja: Javaslat a közútkezelői és köz-
lekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok a 
BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti meg-
osztásának új szervezeti és funkcionális modellje kap-
csán a jóváhagyásért felelős külső szervezetek által esz-
közölt módosítások, valamint a kapcsolódó szerződések 
elfogadására, és a szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, 
      dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

261/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 34/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. 
határozatot, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 
Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodást az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

262/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 35/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. 
határozatot, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és meg-
köti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Buda-
pest Közút Zrt. közötti feladat-ellátási és közszol-
gáltatási keretmegállapodást az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

263/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az új feladat-ellátási modell alapján ellátandó fel-
adatok finanszírozásának biztosítása érdekében az 
alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
– csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelé-

si feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n kívülre és az 
EU-nak előirányzatát 6 125 931 E Ft-tal;

– tervbe vesz az új „825601 BKK Zrt. Stratégiai 
közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatán 404 773 E Ft-ot;

– tervbe vesz az új „825401 Budapest Közút Zrt. 
operatív közútkezelési feladatok” cím kiadá-
si előirányzatán 5 118 581 E Ft-ot [a kiadásból 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 
és az EU-nak 1 989 384 E Ft, dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) 3 129 197 E Ft],

a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság jelenlegi engedélyezett 454 fős létszámkeretét 
2016. április 1. nappal tartósan 35 álláshellyel meg-
emeli az átvett feladatok ellátása érdekében, ezzel 
egyidejűleg

– megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és ki-
adási előirányzatát 112 495 E Ft-tal [a kiadás-
ból személyi juttatások tartós jelleggel, 8 hóra 
71 668 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó tartós jelleggel, 8 
hóra 19 341 E Ft, dologi kiadások tartós jelleg-
gel, 9 hóra (többi dologi kiadás) 21 486 E Ft];

– csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” 
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatát 1 002 962 E Ft-tal;

– tervbe veszi az új „825501 Budapest Közút Zrt. 
egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 
1 044 176 E Ft-ot;

– megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi köz-
lekedés közlekedésszervezői feladatok” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú tá-
mogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirány-
zatát 245 246 E Ft-tal,

 a taxiüzemeltetéshez kapcsolódóan tervezett 
drosztdíj bevétel összegével, 309 563 E Ft-tal 
megemeli a „850101 Értékesítések szolgáltatá-
sok bevételei” cím bevételi, azon belül a mű-
ködési bevételek előirányzatát (a bevételből 
készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 
243 750 E Ft, kiszámlázott áfa 65 813 E Ft);

– megemeli a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
513 185 E Ft-tal.

264/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat mó-
dosításáról, valamint a létszámról szóló döntéseket 
vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

265/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a BKK Zrt. közötti a 2012. ápri-
lis 27-én megkötött és 2016. március 31-ig hatá-
lyos feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló 
keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2016. év I–III. 
havi időszakra vonatkozó éves szerződést az elő-
terjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

266/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a BKK Zrt. közötti az új feladatellátási 
modell szerinti feladatellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2016. év 
IV–XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződést az 
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előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

267/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Közút Zrt. közötti feladat-
ellátási és közszolgáltatási keretmegállapodáshoz 
kapcsolódó 2016. év IV–XII. havi időszakra vonat-
kozó éves szerződést az előterjesztés – előterjesztői 
kiegészítéssel módosított – 5. sz. melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá-
írására. 

Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Tarlós István 

268/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladat-ellátá-
si rendszer megvalósításának zavartalan finanszíro-
zása érdekében a 2016. április havi feladat-ellátási 
díjak és közszolgáltatási kompenzációk átutalásáról 
soron kívül gondoskodjon. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

269/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 36/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. 
határozatot.

270/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság alapító okiratát az előterjesztés 6. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóvá-
hagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratot az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
alapító okirat módosítás, valamint a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alá-
írására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés iránti intézkedésre. 

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István

271/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladatellátási 
modell figyelembevételével a BKK és a Budapest 
Közút Zrt. megbízásával a fejlesztési és a felújítá-
si feladatokhoz kapcsolódó hatályos megvalósítási 
megállapodások módosítását készítse elő, illetve az 
új megállapodásokat a Közgyűlés soron következő 
ülésére terjessze be. 

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériummal kötendő támogatási szerződés jóvá-
hagyására 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

272/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a fővárosi elővárosi közle-
kedés biztosítása érdekében 2016. január 1.–2016. 
június 30. közötti időszakra a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal a támogatási szerződést az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és 
egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapo-
dás aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István  

A napirend 9. pontja: Javaslat a migrációval kap-
csolatos elszámolási szerződések megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

273/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a migrációs válsághelyzet és a tranzitzónák létre-
hozása és működtetése során felmerült többletkölt-
ségek megtérítése érdekében 97 766 E Ft forrást 
biztosít az FCSM Zrt., az FKF NZrt., a FŐKERT 
NZrt., a FV Zrt. és a FÖRI részére.

274/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A migrációs válsághelyzet és a tranzitzónák létreho-
zása és működtetése során felmerült többletköltsé-
gek megtérítése érdekében 97 766 E Ft-tal csökkenti 
a „913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet 
városüzemeltetési költségek céltartaléka” cím kiadá-
si, azon belül a tartalékok előirányzatát, ezzel egy-
idejűleg tervbe vesz az új „84….. A fővárosi mig-
ráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek” 
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatán 90 292 E Ft-ot, továb-
bá megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási 
előirányzatát, a kiadásból a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatát 7 474 E Ft-tal.

275/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten tör-
ténő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

276/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt.-vel, a Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profit Zrt.-vel, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit 
Zrt.-vel, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 
kö tendő, „a 2015. évi migrációt érintő védelmi fel-
adatok ellátásáról, valamint a 2015. évi migrációt 
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érintő védelmi feladatok ellátásával kapcsolatban 
fel merült költségek elszámolásáról” tárgyú meg-
állapodásokat az előterjesztés 1–4. sz. mellékletei 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
azok aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gaz-
dasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és 
egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, 
 Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

277/2016. (III. 30.) 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 foglaltak alapján a Budapest 
Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező alapító okirat módosítás, vala-
mint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására.
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 

a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alap-
ján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a 
Társaság szervezeti és működési szabályzatát, 
valamint az annak mellékletét képező felügye-
lőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

278/2016. (III. 30.) 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 a Buda-
pest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb 

szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társa-
ság alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 4. sz. mellékletét képező alapító okirat 
módosítás, valamint az előterjesztés 5. sz. mellék-
letét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 

a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alap-
ján a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonpro-
fit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési 
szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete 
szerinti tartalommal

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

279/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona 
József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társa-
ság alapító okiratát az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 7. sz. mellékletét képező alapító okirat 
módosítás, valamint az előterjesztés 8. sz. mellék-
letét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

280/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Gyer-
mek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a 
Társaság alapító okiratát az előterjesztés 9. sz. mel-
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léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező alapí-
tó okirat módosítás, valamint az előterjesztés 10. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

281/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós 
Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát 
az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. 
sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, va-
lamint az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

282/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Centrál Színház 
Színházművészeti Nonprofit Kft. legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapí-
tó okiratát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesz-
tés 13. sz. mellékletét képező alapító okirat módosí-
tás, valamint az előterjesztés 14. sz. mellékletét ké-
pező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

283/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BFTK Budapes-
ti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja 
a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 15. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 
16. sz. mellékletét képező módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

284/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BVA Budapesti 
Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének ha-
táskörében eljárva módosítja a Társaság alapító ok-
iratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tar-
talommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
17. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, 
valamint az előterjesztés 18. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

285/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Sport-
szolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja 
a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 19. sz. 
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melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 19. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 
20. sz. mellékletét képező módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

286/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film 
Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapsza-
bályát az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előter-
jesztés 21. sz. mellékletét képező alapszabály mó-
dosítás, valamint az előterjesztés 22. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapszabály aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

287/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a BFVK Zrt. leg-
főbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a 
Társaság alapszabályát az előterjesztés 23. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert az előterjesztés 23. sz. mellékletét képező alap-
szabály módosítás, valamint az előterjesztés 24. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szer-
kezetbe alapszabály aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

288/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a REK Rác Für-
dő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát 
az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 25. 
sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, va-
lamint az előterjesztés 26. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

289/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az Enviroduna Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja 
a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 27. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 27. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 
28. sz. mellékletét képező módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

290/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatás-
körében eljárva módosítja a Társaság alapító okira-
tát az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 
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29. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, 
valamint az előterjesztés 30. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

291/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Köz-
beszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja 
a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 31. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert az előterjesztés 31. sz. mellékletét képező 
alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 
32. sz. mellékletét képező módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és 
kiadására.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-

tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, to-
vábbá a Társaság vezető tisztségviselője útján 
gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
közreműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

292/2016. (III. 30.) 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 eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron követ-
kező közgyűlésén Budapest Főváros Önkormány-
zata részvényesi képviselője kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntés meghozatalát:
– A Társaság alapszabálya módosításának elfoga-

dását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Vízművek soron követke-
ző közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvé-
nyesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva 
vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvé-

nyesi képviselő meghatalmazásának aláírására és 
kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének 
napja 

Felelős: Tarlós István

293/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Va-
gyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt ha-
táskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szol-
gáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés 
nélküli tagi határozathozatala során Budapest Fő-
város Önkormányzata, mint tag képviseletében el-
járó személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– A társasági szerződés módosításának elfogadá-

sát az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

– A szervezeti és működési szabályzata módosí-
tásának elfogadását az előterjesztés 38. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal.

– A felügyelőbizottság ügyrendje módosításának 
elfogadását az előterjesztés 39. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határo-
zathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata 
tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és 
felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok 
aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásá-
nak aláírására és kiadására. 

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozatho-
zatal napja

Felelős: Tarlós István

294/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonpro-
fit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozatho-
zatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, 
mint részvényes képviseletében eljáró személy kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntések meghozatalát:
– A Társaság alapszabálya módosításának elfoga-

dását az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. köz-
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gyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában 
Budapest Főváros Önkormányzata részvényes kép-
viseletében kötött mandátummal eljárjon és felkéri 
a főpolgármestert az általa a részvényesi határoza-
tok aláírására kijelölt részvényesi képviselő megha-
talmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi hatá-
rozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

295/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
soron következő közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata, mint részvényes képviseletében 
a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK 
Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatá-
val támogassa a következő döntések meghozatalát: 
– A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése az 

előterjesztés 42–43. sz. mellékleteinek megfe-
lelően jóváhagyja a Társaság alapszabályának 
módosítását és a változásokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapszabályát. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István

296/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy a Rév8 Zrt. soron következő köz-
gyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
részvényes képviseletében a közszolgáltatási szer-
ződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátum-
mal eljárva „igen” szavazatával támogassa a követ-
kező döntések meghozatalát: 
– A Rév8 Zrt. közgyűlése az előterjesztés 44–45. 

sz. mellékleteinek megfelelően jóváhagyja a 
Társaság alapszabályának módosítását és a vál-
tozásokkal egységes szerkezetbe foglalt alap-
szabályát. 

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István

297/2016. (III. 30.) 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 eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő közgyűlésén Budapest Főváros Ön-
kormányzata részvényesi képviselője kötött man-

dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntés meghozatalát:
– A Társaság alapszabálya módosításának elfoga-

dását az előterjesztés 46–47. számú mellékletei 
szerinti tartalommal. 

– A Társaság számviteli politikájának, valamint 
az Önköltség-számítási és a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
(Vksztv.) előírt számviteli szétválasztás mód-
szertana szabályzatának módosítására vonatko-
zó javaslat elfogadását az előterjesztés 48. szá-
mú mellékletében foglaltak szerint.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat részvényesi képviselőjeként kötött man-
dátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
fő polgármestert a részvényesi képviselő meghatal-
mazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat az Oltalom Karita-
tív Egyesület használati szerződésének felmondására a 
Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonatko-
zásában 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

298/2016. (III. 30.) 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) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy – a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 585. § (2) 
bekezdése alapján – 2016. augusztus 31. napjával 
felmondja a Fővárosi Önkormányzat és az Oltalom 
Karitatív Egyesület között 2000. január 10-én létre-
jött határozatlan idejű használati szerződést a Fővá-
rosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 24461/A/26 
hrsz.-ú, Bp. V., József nádor tér 10. (V., Erzsébet 
tér 3.) „A” épület „C” lépcsőház 2. emeleti, 515 nm 
alapterületű, női átmeneti hajléktalan szállóként 
működő helyiségcsoport használatára vonatkozóan. 
Ezzel egyidejűleg gondoskodik az átmeneti szállás 
lakóinak a 1097 Budapest IX., Gyáli út 33–35. sz. 
alatti munkásszálló „B” épület V. emeletén kialakí-
tott átmeneti szállóban történő elhelyezéséről 2016. 
október 1-jei határidővel.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. 
mellékletét képező felmondás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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299/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Női átmeneti szálló kiala-
kítása a BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33–35 sz. alatti 
telephelyének „B” épületében” tárgyú felújítási fel-
adat 8 300 E Ft összegű megvalósítására, továbbá a 
feladattal összefüggő első készletbeszerzésre 2 700 
E Ft összegben.

300/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
„Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. 
ker., Gyáli út 33–35 sz. alatti telephelyének „B” 
épületében” tárgyú feladat 11 000 E Ft fedezetének 
biztosítása érdekében 11 000 E Ft-tal csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg 
8 300 E Ft összeggel tervbe veszi a „212701 Fő-
városi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szo-
ciális Központ és Intézményei” cím támogatási és 
kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítások előirányzatán az új „Női átmene-
ti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker., Gyáli út  
33–35 sz. alatti telephelyének „B” épületében” tár-
gyú feladatot. A kiadásból céljelleggel támogatott 
intézményi felújítás előirányzaton 6 536 E Ft, fel-
újítási célú előzetesen felszámított áfa előirányza-
ton 1 764 E Ft fedezetet biztosít. Tervbe veszi to-
vábbá ugyanazon a címen támogatási és kiadási, 
azon belül a céljelleggel támogatott intézményi 
beruházások előirányzatán a „A BMSZKI IX. ker., 
Gyáli út 33–35 sz. alatti telephelyének „B” épü-
letében női átmeneti szálló kialakításához beren-
dezések beszerzése” tárgyú feladatot. A kiadásból 
céljelleggel támogatott intézményi beruházás elő-
irányzaton 2 126 E Ft, a beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzaton 574 E Ft fedezetet 
biztosít. 

301/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat mó-
dosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

302/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. § (7) bekezdése és az 54. § (3) bekez-
dése szerint eseti jelleggel magához vonja Buda-
pest Főváros Önkormányzata és intézményei beru-
házási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgár-
mesteri hatáskört és jóváhagyja a „BMSZKI Gyáli 

úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló 
kialakítása” megnevezésű feladat 7154 egyedi azo-
nosító számú, valamint a „BMSZKI Gyáli úti telep-
hely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kiala-
kításához berendezések beszerzése” megnevezésű 
feladat 7200 egyedi azonosító számú engedélyok-
iratait az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tar-
talommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az 
engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

303/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé a 64 fős női átmeneti szállás működ-
tetéséhez kapcsolódó további feladatokat, intézke-
déseket, döntési javaslatokat tartalmazó közgyűlési 
előterjesztést.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest XI. 
1783/6 hrsz. alatti ingatlan haszonélvezetbe adása tár-
gyában kötött megállapodás módosítására, valamint az 
ingatlan telekalakítás okán elkészített változási vázrajz 
jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

304/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és 
megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia kö-
zötti, a 1783/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásával létre-
jövő, Bp. 1783/8 hrsz.-ú ingatlan haszonélvezetbe 
adása tárgyában előkészített – a korábbi módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt – megállapodás 
2. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt 
megállapodás 2. sz. módosításának aláírására. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István

305/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magá-
hoz vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
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tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdé-
seiben meghatározott hatáskörét, és jóváhagyja az 
1783/6 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megosz-
tásáról készített T–87849 sz. változási vázrajzot az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú 
mellékleteként csatolt változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

306/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magá-
hoz vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében meg-
határozott hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a XI. ker. 1783/6 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásával létrejövő 1783/7 hrsz.-ú ingatlanon 
tervezett tanuszoda beruházás kapcsán felmerülő 
közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint az 
érintett közüzemi szolgáltatóknál a beruházáshoz 
szükséges körben a Nemzeti Sportközpontok el-
járjon. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. 
számú mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájá-
rulások aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fiumei úti temető-
ben lévő szolgálati lakások bérlőinek elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

307/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkor-
mányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, 
valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető 
bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályai-
ról szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 15. § (3) bekezdésében fog-
lalt hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti 
Temetkezési Intézet Zrt. részére 5 lakásra egyszeri, 
ingyenes bérlőkiválasztási jogot biztosít szolgála-
ti jelleggel történő bérbeadásra, a kijelölésre kerülő 
bérlők jövedelmi viszonyaitól függően a Rendelet-
ben foglaltak szerint szociális-, illetve piaci lakbér 
alkalmazásával. Ennek érdekében jóváhagyja és 
megköti a BTI Zrt.-vel az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti megállapodást és felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

308/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gaz-
dasági és Közterület-hasznosítási Bizottság hatás-
körét és jóváhagyja, megköti 
a) V. B. V.-val a 1142 Budapest, Sárrét park 6. VI. 

emelet 39. szám alatti lakásra vonatkozó lakás-
bérleti szerződést az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal;

b) dr. K. G.-vel a 1142 Budapest, Sárrét park 6. 
VII. emelet 45. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti szerződést az előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti tartalommal;

c) Sz. Z. K.-val a 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 
78. I. emelet 17. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti szerződést az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tartalommal;

d) F. M. K.-val a 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 
78. VIII. emelet 82. szám alatti lakásra vonat-
kozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti tartalommal;

e) K. G. I. a felajánlott 1142 Budapest, Sárrét park 
6. III. emelet 21. szám alatti lakásra vonatkozó 
lakásbérleti szerződést az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal.

 Felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződések 
aláírására.

Határidő: a BTI Zrt.-vel kötött megállapodás aláírá-
sát követő 10 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: 2016. évi felújítási és beruhá-
zási engedélyezési okmányok

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

309/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 

feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7071. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását;
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b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7068. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását;

c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongaz-
dálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváha-
gyandó okmányok” cím alatt szereplő 7197. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

310/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdé-
se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási te-
vékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 

ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6533. és 6532. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladatok engedélyokiratainak 
5. sz. módosítását, a 6792., 6794. és a 6796. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok 
engedélyokiratainak 3.sz. módosítását, a 6938. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7043. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7072. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7130. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok 
engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 6936. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 
7188., 7193. és a 7192. egyedi azonosító számú 
beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7090. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 2. 
sz. módosítását, az 5925. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 7. 
sz. módosítását, a 6633. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 5. 
sz. módosítását, a 7011. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását, valamint a 7067., 7017., 7018. és 
7119. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait; 

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 

szereplő 7205. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratát, a 6944. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedély-
okiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7151. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratát;

d) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongaz-
dálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváha-
gyandó okmányok” cím alatt szereplő 7141. és 
7145. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adatok engedélyokiratait; 

e) az előterjesztés 11. sz. melléklete, lakásgazdál-
kodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7146. és a 7148. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladatok engedélyok-
iratát;

f) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vagyongaz-
dálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmá-
nyok” cím alatt szereplő 7133. egyedi azono-
sító számú felújítási feladat engedélyokiratának 
1. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6478. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratának 5. sz. 
módosítását, a 6651. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. mó-
dosítását, valamint a 7078. egyedi azonosító 
számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. 
sz. módosítását; 

h) az előterjesztés 17. sz. melléklete, igazgatási 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7152. egyedi azonosító számú fel-
újítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

311/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdé-
se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóvá-
hagyja 
a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai 

feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7149. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratát, a 6795. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 
7082. és a 7083. egyedi azonosító számú beru-
házási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. mó-
dosítását; 
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b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7025., 7019., 7021., 7022. és 
a 7023. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait; 

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7155. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratát; 

d) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongaz-
dálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváha-
gyandó okmányok” cím alatt szereplő 7117., 
7115. és a 7116. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. 
módosítását, valamint a 7147. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratát; 

e) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7077. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

312/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 11. sz. melléklete 
szerint és a „Lakásgazdálkodási feladatok” cím-
mel jóváhagyott, a 18. sz. mellékletben részlete-
zett 6775., 6777., 6779., 6885–6902., 6905–6907., 
7026–7027., 7029–7038., 7041–7042., 7052–7055., 
7057–7058., 7060–7063. egyedi azonosító szám 
alatti okiratokat lezárja. Megállapítja, hogy ezen 
okiratokban foglalt feladatokra 2015. december 
31-ig összesen 440 199 E Ft előirányzat állt rendel-
kezésre, amelyből összesen 217 689 E Ft került fel-
használásra. A lezárt, de még folyamatban lévő fel-
adatok előirányzat maradványa összesen 222 410 E 
Ft, amely a „Lakásgazdálkodási feladatok” címén a 
650 316 E Ft előirányzat részeként a 2016. évi költ-
ségvetésben visszatervezésre került, a következő 
megbontásban: 
a „BFVK Zrt. Közszolgáltatás – Lakásgazdálkodás 
feladatok” címmel jóváhagyott
a) a 7146. egyedi azonosító számú, a BFVK Zrt. 

Közszolgáltatás – Lakásfelújítás feladatok ese-
tében 267 918 E Ft előirányzat állt rendelkezés-
re, amelyből összesen 95 678 E Ft került fel-
használásra. A lezárt, de még folyamatban lévő 
feladatok előirányzat maradványa összesen 
172 240 E Ft;

b) a 7148. egyedi azonosító számú, a BFVK Zrt. 
Közszolgáltatás – Nem lakáscélú felújítási fel-
adatok 172 281 E Ft előirányzat állt rendelke-
zésre, amelyből 122 011 E Ft került felhasz-

nálásra. A lezárt, de még folyamatban lévő 
feladatok előirányzat maradványa összesen: 
50 270 E Ft. 

313/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, vízgazdálko-

dási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő a 6559. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 5. 
sz. módosítását, a 4124. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat célokmányának 4. sz. módo-
sítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvé-
delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6995. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását;

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő a 7122. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását; 

d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7174., 7181., 7178., 7179. és a 7190. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok 
engedélyokiratait; 

e) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7168. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratát; 

f) az előterjesztés 14. sz. melléklete, köznevelé-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7195. és 7182. egyedi azonosító 
számú felújítási engedélyokiratokat; 

g) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7199. és a 7177. egyedi azonosító szá-
mú felújítási engedélyokiratát, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

314/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdé-
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se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási te-
vékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, vízgazdálko-

dási feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6148. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 
13. sz. módosítását; 

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvé-
delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7012. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. 
módosítását, a 6723. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
mó dosítását; 

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, a 7157., 7159. és a 7187. egyedi 
azonosító számú beruházási feladatok enge-
délyokiratait, a 7126. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását; 

d) az előterjesztés 4. sz. melléklete, köznevelési 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7170. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratát; 

e) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7004. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítá-
sát, a 6940. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának, valamint annak 
mellékletét képező megvalósítási megállapo-
dás 2. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. 
sz. módosítását, a 7118. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. 
sz. módosítását, a 7085. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. 
módosítását, a 7180. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratát; 

f) az előterjesztés 6. sz. melléklete, sport felada-
tok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 6857. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását; 

g) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7123. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, a 6957. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. mó-
dosítását, a 7163., 7176. és a 7160. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladatok engedélyok-
iratait; 

h) az előterjesztés 14. sz. melléklete, köznevelé-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7196. és 7183. egyedi azonosító 
számú felújítási engedélyokiratokat; 

i) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6943. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

315/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdé-
se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóvá-
hagyja  
a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvé-

delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7070. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7153., 7156., 7164., 7158., 
7166. és a 7167. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladatok engedélyokiratait, a 6970. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7127. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat en-
gedélyokiratának 1. sz. módosítását; 

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7084. és a 7131. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. 
sz. módosítását, a 7201. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladat engedélyokiratát; 

d) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpoli-
tikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő, 7162., 7169., 7171., 7198., 
7185., 7186., 7172., 7173, 7191. és a 7189. 
egyedi azonosító számú felújítási feladatok en-
gedélyokiratait; 

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7120. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosí-
tását, a 6787. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 
7175., 7184. egyedi azonosító számú felújítási 
feladatok engedélyokiratait, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.
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Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István

316/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal az új „Budapest XXIII. kerü-
let, Grassalkovich út növényesítése” beruházási fel-
adat 100 000 E Ft összköltséggel 2016–2017. évek-
ben történő megvalósítására.

317/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal az új „Szabolcs utcai BMSZKI 
Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépíté-
se, generátoros betáp kialakítása” beruházási fel-
adat 14 000 E Ft összköltséggel a 2016. évben tör-
ténő megvalósítására.

318/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” 
feladat állami támogatása kamatainak 153 909 E Ft 
összegben többlet műszaki tartalom céljából törté-
nő felhasználása érdekében, valamint a projekten 
felszabaduló 3 810 E Ft tartalékkeret okán, továb-
bá az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesz-
tése” feladaton fel nem használt 1 654 E Ft állami 
támogatásnak a „Széll Kálmán tér fejlesztése” fel-
adaton történő felhasználása miatt a „Széll Kálmán 
tér fejlesztése” feladatot 5 665 520 E Ft módosított 
összköltséggel, 3 875 871 E Ft támogatás igénybe-
vételével kívánja megvalósítani.
A „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” 
feladat állami támogatása kamatainak 195 138 E Ft 
összegben többlet műszaki tartalom céljából történő 
felhasználása érdekében a feladatot 3 081 302 E Ft 
módosított összköltséggel kívánja megvalósítani.

319/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A beruházási feladatok pénzügyi fedezetének bizto-
sítása érdekében
– csökkenti a „840701 Évközi indítású önkor-

mányzati beruházások” címen belül a „Ter-
vezési ágazati keret” 2016. évi előirányzatát 
100 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen be-
lül tervbe veszi az új „Budapest XXIII. kerület, 
Gras salkovich út növényesítése” feladatot. En-
nek érdekében címen belül a feladathoz kapcso-
lódóan megemeli az „Önkormányzati beruházá-
sok” előirányzatát 46 851 E Ft-tal, a beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 
12 649 E Ft-tal, továbbá a fejlesztéshez kap-
csolódó dologi kiadás bruttó 500 E Ft-tal. Ezzel 
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indí-
tású önkormányzati beruházások” címen belül 
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 
40 000 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége 100 000 E Ft, 2016. évi 
előirányzata 60 000 E Ft (ebből önkormányzati 
beruházások 46 851 E Ft, beruházási célú elő-

zetesen felszámított áfa 12 649 E Ft, fejlesztés-
hez kapcsolódó dologi kiadás bruttó 500 E Ft 
(nettó 394 E Ft, áfa 106 E Ft), 2017. évi üteme 
40 000 E Ft.

– csökkenti a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” címen belül a „Ter-
vezési ágazati keret” 2016. évi előirányzatát 
14 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi 
a „840301 Önkormányzati beruházások” címen 
belül az új „Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény 
önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, gene-
rátoros betáp kialakítása” feladatot. Ennek ér-
dekében címen belül a feladathoz kapcsolódó-
an megemeli az „Önkormányzati beruházások” 
előirányzatát 11 024 E Ft-tal, továbbá a beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa előirányza-
tát 2 976 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége 14 000 E Ft, 2016. évi 
elő irányzata 14 000 E Ft (ebből önkormányzati 
beruházások 11 024 E Ft, beruházási célú előze-
tesen felszámított áfa 2 976 E Ft).

 Az állami támogatás kamatainak többlet mű-
szaki tartalom céljából történő felhasználása 
érdekében csökkenti a „840701 „Évközi indí-
tású önkormányzati beruházások” címen be-
lül a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 
153 909 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli a „840301 Önkormányzati 
beruházások” címen belül a „Széll Kálmán tér 
fejlesztése” feladat kiadási előirányzatát (ebből: 
önkormányzati beruházások 121 188 E Ft, beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa 32 720 E 
Ft), valamint

 a feladaton felszabaduló tartalékkeret okán 
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházá-
sok” cím önkormányzati beruházások előirány-
zatát a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz 
kapcsolódóan 3 810 E Ft-tal (ebből: önkor-
mányzati beruházások 3 000 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa 810 E Ft), ez-
zel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” címen belül a „Tervezési ágazati ke-
ret” előirányzatát, továbbá

 az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesz-
tése” feladaton fel nem használt állami támoga-
tásnak a „Széll Kálmán tér fejlesztése” felada-
ton történő felhasználása érdekében csökkenti 
a „840701 Évközi indítású önkormányzati be-
ruházások” címen belül a „Tervezési ágazati 
keret” előirányzatát 1 654 E Ft-tal, ezzel egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 
Önkormányzati beruházások” címen belül a 
„Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat kiadási 
előirányzatát (ebből: önkormányzati beruházá-
sok 1 302 E Ft, beruházási célú előzetesen fel-
számított áfa 352 E Ft).
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 A feladat összköltsége 5 513 766 E Ft-ról 
5 665 520 E Ft-ra változik, ebből 2016. évi elő-
irányzat 2 083 836 E Ft (ebből önkormányzati 
beruházások 1 605 925 E Ft, beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 166 043 E Ft, fordí-
tott áfa (841101 címkódon tervezve) 267 563 E 
Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 
áfával 44 278 E Ft (ebből nettó 34 865 E Ft, áfa 
9 413 E Ft).

 Az állami támogatás kamatainak többlet mű-
szaki tartalom céljából történő felhasználása 
érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítá-
sú önkormányzati beruházások” címen belül a 
„Tervezési ágazati keret” előirányzatát 195.138 
E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „Budai észak-déli 
villamos kapcsolat kiépítése” feladattal kapcso-
latban azonos összeggel megemeli a „813901 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen 
belül az „egyéb felhalmozási célú támogatások 
áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát.

 A feladat összköltsége 2 886 164 E Ft-ról 
3 081 302 E Ft-ra változik, ebből 2016. évi elő-
irányzat 345 138 E Ft (ebből egyéb felhalmozá-
si célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
345 138 E Ft).

 Az „Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Bene-
dek utcai telephely „A” épület fűtési és meleg-
vízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója” 
beruházási feladathoz kapcsolódóan csökkenti  
a „840701 Évközi indítású önkormányzati beru-
házások” cím kiadási, azon belül az önkormány-
zati beruházások előirányzatát 500 E Ft-tal, ez-
zel egyidejűleg címen belül azonos összeggel 
megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

 A feladat összköltsége változatlanul 30 000 E 
Ft, 2016. évi előirányzata 30 000 E Ft, ebből 
önkormányzati beruházások 23 122 E Ft, beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 E 
Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások 
áfával 500 E Ft (ebből nettó 500 E Ft). 

 A „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp 
Színpad átalakításához szükséges engedélyes 
tervek elkészítése” beruházási feladathoz kap-
csolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati 
beruházások” cím kiadási, azon belül a fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások előirány-
zatát 37 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen 
belül megemeli az önkormányzati beruházások 
előirányzatát 29 134 E Ft-tal, valamint a beru-
házási célú előzetesen felszámított áfa előirány-
zatát 7 866 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége 37 000 E Ft, 2016. évi 
előirányzata 37 000 E Ft (ebből önkormányzati 
beruházások 29 134 E Ft, beruházási célú előze-
tesen felszámított áfa 7 866 E Ft).

 A „Vígszínház Nonprofit Kft., Ponthúzó rend-
szer felújítása” feladathoz kapcsolódóan csök-

kenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati 
felújítások” cím kiadási, azon belül az önkor-
mányzati felújítások előirányzatát 1 190 E Ft-
tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos ösz-
szeggel megemeli a felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatát.

 A feladat összköltsége változatlanul 14 000 E 
Ft, 2016. évi előirányzata 14 000 E Ft (ebből 
önkormányzati felújítások 11 024 E Ft, a felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa 2 976 E Ft).

 A „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Pince játszó-
hely fűtés rendszerének felújítása” feladathoz 
kap csolódóan csökkenteni a „840901 Évközi 
indítású önkormányzati felújítások” cím kiadá-
si, azon belül az önkormányzati felújítások elő-
irányzatát 212 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen 
belül azonos összeggel megemeli a felújítási 
célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

 A feladat összköltsége 2 500 E Ft, 2016. évi 
előirányzata 2 500 E Ft (ebből önkormányzati 
felújítások 1 969 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 531 E Ft). 

320/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó dön-
téseknek a költségvetési rendeleten való átvezeté-
séről. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

321/2016 .(III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete, 

környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó 
okmányok” cím alatt szereplő a 7209. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedély-
okiratát; 

b) az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete, 
BKK által megvalósítandó közlekedési felada-
tok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő a 6999. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 3. sz., valamint 
a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 3. sz. 
módosítását, a 7102. egyedi azonosító számú 
engedélyokirat 2. sz., valamint a kapcsolódó 
fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.
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Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

322/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdé-
se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási te-
vékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja 
a) az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete, 

szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó ok-
mányok” cím alatt szereplő 7165. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tát; 

b) az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete, 
kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmá-
nyok” cím alatt szereplő a 6572. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratá-
nak 7. sz. módosításához, valamint 

c) az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete, 
kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmá-
nyok” cím alatt szereplő 6943. egyedi azono-
sító számú felújítási feladat engedélyokiratának 
2. sz. módosításához kapcsolódó, „A Buda-
pest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia 
Templom rekonstrukciójára irányuló munkála-
tokról” szóló megállapodást, valamint 

d) az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete, kul-
turális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7114. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának és a meg-
valósítási megállapodás 1. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: az a) és c) pontok esetében 10 nap; a b) pont 
esetében 30 nap 

Felelős: Tarlós István 

323/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedély-
okirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdé-
se, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § 
(1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához von-
ja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóvá-
hagyja  
a) az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete, 

szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó ok-
mányok” cím alatt szereplő 7204. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladatok engedélyok-
iratát; 

b) az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete, 
kul turális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmá-
nyok” cím alatt szereplő 7194. és a 7161. egye-
di azonosító számú felújítási feladatok enge-

délyokiratait, és a kapcsolódó megvalósítási 
megállapodásait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: 10 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a BFVK Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének 
jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

324/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a BFVK Zrt.-hez kapcsolódóan, a lakás felújítá-
si feladatok és nem lakáscélú felújítási feladatok 
tervezett bruttó összegének változatlanul hagyása 
mellett módosítja a nettó és áfa összegeket. A 2016-
ban ellátandó nyomdatechnikai feladatokkal össze-
függő béremelésre korábban nem kalkulált kiadás-
ra, 2016. április 1-i napjától a pályázati forrásból 
vásárolt lakások és a szórványlakások üzemelteté-
si, karbantartási, valamint a Mocsáros dűlőben lévő 
ingatlanok bontási feladatainak ellátására fedezetet 
biztosít. 

325/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A döntés végrehajtása érdekében az alábbi elő-
irányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) a lakás- és nem lakáscélú felújítási feladatok 

nettó és áfa megbontása pontosítása érdeké-
ben a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cí-
men a BFVK Zrt. közszolgáltatás – „nem lakás 
célú felújítási feladatok” feladat kiadási, azon 
belül az önkormányzati felújítások előirányza-
tát csökkenti 2 298 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli címen belül a feladaton a 
felújítási célú előzetesen felszámított áfa elő-
irányzatot. A „825001 BFVK Zrt. közszolgálta-
tás” címen a BFVK Zrt. közszolgáltatás – „La-
kás felújítási feladatok” feladat kiadási, azon 
belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
előirányzatot csökkenti 1 659 E Ft-tal, egyide-
jűleg azonos összeggel megemeli címen belül 
a feladaton az önkormányzati felújítások elő-
irányzatát, amely nettó összeget áfa nem terhel 
a garanciális javítások áfamentessége miatt; 

b) a BFVK Zrt. által a 2016. évben ellátandó 
nyomdatechnikai feladatokkal összefüggő bér-
emelésre korábban nem kalkulált költségére 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 
kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 
3 939 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel 
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megemeli a „825001 a BFVK Zrt. közszolgál-
tatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) 2016. április 1-jétől a pályázati forrásból vásá rolt 
lakások üzemeltetéséhez, valamint az ún. szór-
ványlakások üzemeltetési, karbantartási, vala- 
mint a Mocsáros dűlőben lévő ingatlanok bon-
tási feladatokhoz kapcsolódóan a BFVK Zrt.-
nél felmerülő kiadásokra csökkenti a „880601 
Pályázati támogatással vásárolt bérlakások ki-
adásai” cím kiadási (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát 5 591 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. köz-
szolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi 
kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. 
Továbbá csökkenti a „883401 Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások üzemelte-
tése” cím kiadási (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát 16 306 E Ft-tal, egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „825001 a BFVK Zrt. 
közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A pályázati forrásból vásárolt és az ún. szór-
ványlakásokkal kapcsolatban a BFVK Zrt.-nél 
esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető ki-
adásokra, esetleges perköltségre szükséges fe-
dezetként 38 100 E Ft-tal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tar-
talékok előirányzatát, egyidejűleg azonos ösz-
szeggel megemeli a BFVK Zrt. tartalékkeretét 
az általános tartalék terhére, elszámolási kötele-
zettség mellett. 

326/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat módosításra vonatkozó döntés költség-
vetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István

327/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatá-
si szerződését. Egyidejűleg felhatalmazza a főpol-
gármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István

b) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi üzleti tervének 
jóváhagyására 

328/2016. (III. 30.) 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 foglaltak alapján a Budapest Fő-
város Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) leg-
főbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a 
Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat a városigazgatósági 
feladatok változásához kapcsolódó egyes döntések meg-
hozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

329/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-
vel kötött közfeladat ellátás és társasági részese-
déshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gya-
korlásának feltételeiről szóló megállapodást közös 
megegyezéssel, 2016. március 31-i hatállyal meg-
szünteti, ennek érdekében jóváhagyja és megköti az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megszünte-
tő megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
a megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint írja alá.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 

330/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Budapesti Városigazgatóság Zrt.-vel kötött közfel-
adat ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó 
egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételei-
ről szóló megállapodás lezárását követően szüksé-
ges intézkedések megtételéről és ennek eredményét 
terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: az elszámolás lezárását követő 30 napon 
belül

Felelős: Tarlós István 

331/2016. (III. 30.) 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 foglaltak alapján, a Budapesti Vá-
rosigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvénye-
seként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében 
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eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét 
az előterjesztés 3. sz. melléklete, valamint 2016. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Buda-
pesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

332/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mel-
lékletét képező, 2. sz. módosítással egységes szer-
kezetbe foglalt „Megbízási Szerződés társasá-
gi részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok 
gyakor lására” tárgyú szerződést a BKK Budapes-
ti Köz lekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársasággal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 
szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerint 
írja alá.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 

333/2016. (III. 30.) 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 foglaltak alapján, a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedü-
li részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva módosítja a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapszabályát 2016. április 1-jei ha-
tállyal az előterjesztés 9. sz. mellékletében foglal-
tak szerint, valamint jóváhagyja a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az elő-
terjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9–10. sz. 
mellékletei szerinti okiratok aláírására és kiadására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

334/2016. (III. 30.) 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 foglaltak alapján, a Budapes-
ti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvénye-
seként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva módosítja a Budapesti Közlekedési Válla-
lat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapsza-

bályát 2016. április 1-jei hatállyal az előterjesztés 
11. mellékletében foglaltak szerint, valamint jóvá-
hagyja a változásokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapszabályát az előterjesztés 12. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
előterjesztés 11–12. sz. mellékletei szerinti okiratok 
aláírására és kiadására.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Bu-
dapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

335/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapes-
ti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvénye-
seként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva, a Társaság alapszabályának 9.3.26. a) pont-
jában a BKV Zrt. igazgatóságától elvont hatáskör-
ben módosítja a BKV Panoráma Korlátolt Felelős-
ségű Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja 
a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratát az előterjesztés 13–14. sz. mellékletei 
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Bu-
dapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

336/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapes-
ti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvénye-
seként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva, a Társaság alapszabályának 9.3.26. a) pont-
jában a BKV Zrt. igazgatóságától elvont hatáskör-
ben módosítja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgálta-
tó Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, 
valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 15–
16. sz. mellékletei szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Bu-
dapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ügyvezetését értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 17. pontja: Javaslat a „Fővárosi Integ-
rált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer” 
kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő 
döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

337/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal 
– a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és 

Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejleszté-
sek” feladat megvalósítása érdekében 47 244 E 
Ft költséggel;

– a „Komplex fővárosi behajtási rendszer megva-
lósításának előkészítése” feladat megvalósítása 
érdekében 14 960 E Ft költséggel.

338/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A két feladat fedezetének biztosítása érdekében 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 2016. 
évi előirányzatát összesen 62 204 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású 
önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n 
kívülre és az EU-nak” kiemelt előirányzatát
– a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és 

Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesz-
tések” feladathoz kapcsolódóan 47 244 E Ft-tal, 
valamint 

– a „Komplex fővárosi behajtási rendszer megva-
lósításának előkészítése” feladathoz kapcsoló-
dóan 14 960 E Ft-tal.

339/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosítással kapcsolatos döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

340/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
– „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és 

Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesz-
tések” megnevezésű feladattal, valamint

– „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvaló-
sításának előkészítése” megnevezésű feladattal 
összefüggő dokumentumok előkészítéséről és 
Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat egyes névtelen fővá-
rosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek el-
nevezésének megváltoztatására 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét a 
közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok je-
löléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól 
szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

A napirend 19. pontja: Javaslat a 2017. évi FINA Vi-
lágbajnokság megrendezésével összefüggésben megvaló-
sítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

341/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság meg-
rendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztések 
2017. március 31-ig történő létrejötte érdekében 
meg kívánja valósítani az előterjesztői kiegészítés 
1. sz. melléklet „A” táblája szerinti egyes feladato-
kat 18 925 150 E Ft összköltséggel 9 020 300 E Ft 
állami támogatás és 9 904 850 E Ft fővárosi saját 
forrás felhasználásával, a mellékletben nevesített 
közreműködők bevonásával.

342/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a fővá-
rosi forrássokkal tervezett fejlesztések megvalósí-
tását megkezdi az előterjesztői kiegészítés 1. számú 
melléklet „B” táblája szerinti tartalommal. 
Az állami támogatásból társfinanszírozott fejleszté-
sek megkezdése érdekében a támogatási szerződés 
létrejöttéig az általános tartalék terhére saját for-
rásból megelőlegezi a 2016. évi állami forrást – a 
„FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitele-
zése” új feladat keretében megvalósuló Népfürdő 
utca felújítása esetében 180 400 E Ft összegben, 
valamint a „Margitsziget zöldfelület fejlesztési és 
környezetfejlesztési feladatok, tervezés” feladat 
esetében 80 010 E Ft összegben – a támogatás beér-
kezését követő visszapótlási kötelezettséggel.
A Margitszigeti szenny- és csapadékvíz elvezetése 
drén rendszer, a Margitszigeti gerincút felújítása, a 
Drávai utcai csomópont átépítése, továbbá a Drá-
va utca felújítása feladatokat összevontan „Margit-
sziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” fel-
adat keretében fővárosi saját forrás terhére kívánja 
megvalósítani. A feladat összköltsége 4 900 000 E 
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Ft, amelyből 2015. dec. 31-ig tény 2 189 E Ft, 2016. 
évi előirányzat 3 958 711 E Ft, 2017. évi ütem 
926 400 E Ft, 2018. évi ütem 12 700 E Ft.
A „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, 
gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése” tárgyú 
6 380 500 E Ft összköltségű feladat előkészítési 
költsége 200 000 E Ft, amely fedezete fővárosi saját 
forrás. A feladat megvalósítási költsége 6 180 500 E 
Ft, amelyre a fővárosi költségvetésben az évkö-
zi indítású beruházások között 2016–2017. évekre 
vonatkozóan összesen 1 500 000 E Ft önrész került 
megtervezésre. A várható támogatás figyelembe-
vételével ezen összegből mindössze 623 000 E Ft 
felhasználása szükséges. A fennmaradó 877 000 E 
Ft a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó út-
építések”, valamint „A FINA 2017 VB rendezésé-
hez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési 
és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új fel-
adatokra kerül felhasználásra. A „Pesti alsó rakpart 
közterületi megújítása, gyalogos- kerékpáros út-
vonal kiépítése, önrész” feladat összege 623 000 E 
Ft-ra változik, amelyből a 2016. évi előirányzat 
591 316 E Ft, 2017. évi ütem 31 684 E Ft.
A Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezet-
fejlesztési feladatot 2 433 090 E Ft összköltséggel 
kívánja megvalósítani, amelyből a várható állami 
támogatás 2 411 500 E Ft, a fővárosi saját forrás 
igénye 21 590 E Ft. A megvalósítás érdekében a fel-
adat előkészítését megkezdi, a tervezéshez szüksé-
ges 80 400 E Ft-ot az állami támogatás beérkezésé-
ig saját forrásból megelőlegezi. Az állami „A FINA 
2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget 
zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési fel-
adatok, tervezés” új feladat összköltsége 101 600 E 
Ft, amelyből 2016. évi előirányzat 101 600 E Ft. 
A feladat megvalósítója a FŐKERT NZrt.
A fővárosi út- és hídfelújítási feladatok között sze-
replő feladatok közül a FINA Világbajnoksághoz 
tartozó út- és hídfelújítások megvalósítása érde-
kében azokat részben önálló feladatként, részben a 
Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépíté-
sek feladat részeként valósítja meg, a műszaki tar-
talmat és a kapcsolódó fedezetet a fővárosi út- és 
hídfelújítási feladatok közül kiemeli. 
A Kárpát u., a Róbert Károly krt., a Népfürdő utcai 
híd és az Esztergom utcai híd felújítása mellett köte-
lezettséget vállal a Népfürdő utca Budapesti Közle-
kedési Központ Zrt. útján történő felújítására, ezeket 
összevontan 3 910 200 E Ft összköltséggel FINA út- 
és hídfelújítások feladatként valósítja meg.
A 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Mű-
úszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kapcsolódó fenti feladatok részeként megvalósítan-
dó műszaki tartalommal csökkenteni szükséges a 
„2012–2018. évi útfelújítási program”, valamint a 
„Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladato-
kat. Ezért a „2012–2018. évi útfelújítási program” 

feladatot csökkentett, 23 539 109 E Ft összköltség-
gel, valamint a „Műtárgy felújítási program, kivi-
telezés” feladatot csökkentett, 8 475 256 E Ft össz-
költséggel kívánja megvalósítani.
A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és meg-
valósítása” új feladat összköltsége 3 910 200 E Ft, 
amelyből 2016. évi előirányzat 3 343 497 E Ft, 
2017. évi ütem 566 703 E Ft. A feladat megvalósí-
tója a BKK Zrt.
A fővárosi tulajdont képező Margitszigeti Atlétikai 
Centrum (MAC) csatornahálózatra való rákötése 
érdekében megvalósítja az új „MAC belső csapa-
dék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlako-
zás az új hálózatra” feladatot 50 000 E Ft összkölt-
séggel, amelyből 2016. évi előirányzat 50 000 E Ft.

343/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 342/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatnak meg-
felelően a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Mű-
ugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megren-
dezéséhez szükséges fővárosi fejlesztésekkel kap- 
csolatos feladatok pénzügyi fedezetének megte-
remtése érdekében 
– csökkenti a „930001 Általános tartalék” cí-

men belül a tartalékok előirányzatát 260 410 E 
Ft-tal a fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási 
szerződések aláírását követően megtervezendő 
bevételből történő visszapótlási kötelezettség 
mellett.

– csökkenti a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatát 
420 224 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatát 113 460 E 
Ft-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalo-
gos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat-
hoz kapcsolódóan. 

 A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és 
kerékpárút kialakítása, önrész” feladat össz-
költsége 623 000 E Ft-ra változik, 2016. évi 
előirányzata 591 316 E Ft-ra változik (ebből ön-
kormányzati beruházások 465 603 E Ft, beruhá-
zási célú előzetesen felszámított áfa 125 713 E 
Ft, 2017. évi üteme 31 684 E Ft-ra változik.

– Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatát 
2 106 299 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatát 568 701 E 
Ft-tal a „2017. évi FINA Világbajnokság meg-
rendezésével összefüggésben a Margitsziget csa-
tornázása” feladathoz kapcsolódóan. A feladat 
2016. évi és 2017. évi üteme a „840701 Évközi 
indítású önkormányzati beruházások” címen tör-
lésre kerül és a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” címen tervezett „Margitsziget csatorná-
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zása és a kapcsolódó útépítések” feladaton kerül 
tervbevételre.

– Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” cím kiadási, azon be-
lül az önkormányzati beruházások előirányzatát 
393 701 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa előirányzatát 106 299 E 
Ft-tal a „Margitsziget rekonstrukció” feladat-
hoz kapcsolódóan. A feladat 2016. évi üteme 
a „840701 Évközi indítású önkormányzati be-
ruházások” címen törlésre kerül és a „840301 
Önkormányzati beruházások” címen tervezett 
„Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó út-
építések” megnevezésű feladaton kerül tervbe-
vételre.

– Csökkenti a „883701 „Út- hídfelújítások” cím 
kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások 
előirányzatát 2 683 957 E Ft-tal, továbbá a fel-
újítási célú előzetesen felszámított áfa előirány-
zatát 7 159 E Ft-tal, a dologi kiadások áfával 
előirányzatát 301 947 E Ft-tal a „2012–2018. 
évi útfelújítási program” feladathoz kapcsoló-
dóan. A fordított áfa fedezetének megteremtése 
céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai 
feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi ki-
adások előirányzatát 429 946 E Ft-tal.

 A „2012–2018. évi útfelújítási program” feladat 
összköltsége 23 539 109 E Ft-ra változik, 2015. 
dec. 31-ig tény 9 299 811 E Ft, 2016. évi elő-
irányzata 8 089 349 E Ft-ra változik (ebből ön-
kormányzati felújítások 6 344 087 E Ft, felújítá-
si célú előzetesen felszámított áfa 1 282 958 E 
Ft, fordított áfa 429 946 E Ft, dologi kiadások 
áfával 32 358 E Ft (ebből nettó 25 479 E Ft, 
áfa 6 879 E Ft), 2017. évi üteme 2 149 949 E 
Ft-ra változik, 2018. évi üteme változatlanul 
4 000 000 E Ft.

– Csökkenti a „883701 Út- hídfelújítások” cím 
kiadási, azon belül az önkormányzati felújí-
tások előirányzatát 1 222 008 E Ft-tal, továb-
bá a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
előirányzatát 328 407 E Ft-tal a „Műtárgy fel-
újítási program, kivitelezés” feladathoz kap-
csolódóan, továbbá címen belül megemeli a fej-
lesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 
előirányzatát 7 902 E Ft-tal. A fordított áfa fe-
dezetének megteremtése céljából megemeli a 
„841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím ki-
adási, azon belül a dologi kiadások előirányza-
tát 718 727 E Ft-tal.

 A „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” fel-
adat összköltsége 8 475 256 E Ft-ra változik, 
2015. dec. 31-ig tény 793 506 E Ft, 2016. évi 
előirányzata 3 669 282 E Ft-ra változik (ebből 
önkormányzati felújítások 2 875 948 E Ft, fel-
újítási célú előzetesen felszámított áfa 57 779 E 
Ft, fordított áfa 718 727 E Ft, dologi kiadások 

áfával 16 828 E Ft (ebből nettó 13 250 E Ft, áfa 
3 578 E Ft), 2017. évi üteme 4 012 468 E Ft-ra 
változik.

– Tervbe veszi az új „MAC belső csapadék- és 
szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az 
új hálózatra” feladatot a „840301 Önkormány-
zati beruházások” címen, a feladat végrehajtá-
sa érdekében megemeli címen belül az önkor-
mányzati beruházások kiadási előirányzatot 
38 976 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatát 1 884 E Ft-tal, to-
vábbá a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ki-
adások áfával előirányzatát 500 E Ft-tal. A for-
dított áfa fedezetének megteremtése céljából 
megemeli a „841101 Pénzügytechnikai felada-
tok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
előirányzatát 8 640 E Ft-tal.

 A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat 
szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” új 
feladat összköltsége 50 000 E Ft, 2016. évi elő-
irányzata 50 000 E Ft (ebből önkormányzati be-
ruházások 38 976 E Ft, beruházási célú előze-
tesen felszámított áfa 1 884 E Ft, fordított áfa 
8 640 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi 
kiadások áfával 500 E Ft (ebből nettó 500 E Ft).

– Megemeli a „840301 Önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül az önkormány-
zati beruházások előirányzatát 2 993 355 E Ft-
tal, a beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa előirányzatát 21 092 E Ft-tal, továbbá a fej-
lesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 
előirányzatát 59 339 E Ft-tal a „Margitsziget 
szennyvízelvezetésének tervezése” feladathoz 
kapcsolódóan. A fordított áfa fedezetének meg-
teremtése céljából megemeli a „841101 Pénz-
ügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül 
a dologi kiadások előirányzatát 787 114 E Ft-
tal. A feladatot a jövőben „Margitsziget csator-
názása és a kapcsolódó útépítések” néven való-
sítja meg.

 A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó 
útépítések” feladat összköltsége 4 900 000 E Ft-
ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 2 189 E Ft, 
2016. évi előirányzata 3 958 711 E Ft-ra változik 
[ebből önkormányzati beruházások 3 062 255 E 
Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
39 695 E Ft, fordított áfa 787 114 E Ft, fejlesz-
tésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 
69 647 E Ft (ebből nettó 54 840 E Ft, 14 807 E 
Ft)], 2017. évi üteme  926 400 E Ft-ra változik, 
2018. évi üteme 12 700 E Ft.

– Tervbe veszi „A FINA 2017 VB rendezéséhez 
kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési 
és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új 
feladatot a „840301 Önkormányzati beruházá-
sok” címen, a feladat végrehajtása érdekében 
megemeli címen belül az önkormányzati beru-
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házások kiadási előirányzatot 80 000 E Ft-tal, a 
beruházási célú előzetesen felszámított áfa elő-
irányzatot 21 600 E Ft-tal.

 „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó 
Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környe-
zetfejlesztési feladatok, tervezés” új feladat 
összköltsége 101 600 E Ft, 2016. évi előirány-
zata 101 600 E Ft (ebből önkormányzati beru-
házások 80 000 E Ft, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa 21 600 E Ft). 

– Tervbe veszi a „FINA út-, hídfelújítások előké-
szítése és kivitelezése” új feladatot a „883701 
Út- hídfelújítások” címen, a feladat végrehaj-
tása érdekében megemeli címen belül az ön-
kormányzati felújítások kiadási előirányzatot 
2 615 313 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatát 343 428 E Ft-tal, 
továbbá a dologi kiadások áfával előirányza-
tát 22 049 E Ft-tal. A fordított áfa fedezetének 
megteremtése céljából megemeli a „841101 
Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon 
belül a dologi kiadások előirányzatát 362 707 E 
Ft-tal.

 A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és ki-
vitelezése” feladat összköltsége 3 910 200 E Ft, 
2016. évi előirányzata 3 343 497 E Ft (ebből ön-
kormányzati felújítások 2 615 313 E Ft, felújítá-
si célú előzetesen felszámított áfa 343 428 E Ft, 
fordított áfa 362 707 E Ft, dologi kiadások áfával 
22 049 E Ft (ebből nettó 17 362 E Ft, áfa 4 687 E 
Ft), 2017. évi előirányzata 566 703 E Ft.

 A főpolgármesterre átruházott hatáskörű elő-
irányzatmódosítások esetében eseti jelleggel ma-
gához vonja a Budapest Főváros Önkormány-
zata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 
6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) 
pontjában a főpolgármesterre átruházott hatás-
kört.

344/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó dön-
téseknek a költségvetési rendeleten történő átveze-
téséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

345/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a „Margitsziget csatornázása és a kapcsoló-
dó útépítések feladat” beruházási engedélyokiratát 
az előterjesztés I/2. sz. melléklete szerinti tartalom-

mal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 
aláírására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

346/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés I/3. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – az Enviroduna 
Kft.-vel a „Margitsziget csatornázása és a kapcso-
lódó útépítések, valamint a Pesti alsó rakpart északi 
irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpá-
ros út kialakítására projektek előkészítési és a meg-
valósítással összefüggő szervezési/koordinációs 
feladataira” kötendő megállapodást a „840301 Ön-
kormányzati beruházások” címen tervezett „Mar-
gitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” 
feladat, valamint a „840701 Évközi indítású önkor-
mányzati beruházások” címen tervezett „Pesti rak-
part északi rendezése, gyalogos és kerékpárút ki-
alakítása, önrész” feladatok előirányzatai terhére, 
egyben felkéri a főpolgármestert – a megállapodás-
ban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfe-
lelését igazoló auditált független árelemzés rendel-
kezésre állása esetén – a megállapodás aláírására. 

Határidő: az auditált független árelemzés rendelke-
zésre állását és az engedélyokirat hatálybalépését 
követő 5 nap

Felelős: Tarlós István 

347/2016. (III. 30.) 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 meghatározott tulajdono-
si jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli 
tagjaként jóváhagyja az előterjesztés I/3. sz. mel-
lékletét képező, a „Margitsziget csatornázása és a 
kapcsolódó útépítések, valamint a Pesti alsó rakpart 
északi irányba történő rendezésére, gyalogos és ke-
rékpáros út kialakítására projektek előkészítési és a 
megvalósítással összefüggő szervezési/ koordináci-
ós feladataira” vonatkozó megállapodást és felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § 
(4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. veze-
tő tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

348/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés II/1. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – a Budapest 
Közút Zrt.-vel a „2017. évi FINA Világbajnokság 
megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, 
a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, 
gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatko-
zó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra” 
című megállapodást a „840701 Évközi indítású ön-
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kormányzati beruházások” címen tervezett „Pes-
ti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpár-
út kialakítása, önrész” feladat előirányzata terhére, 
egyben felkéri a főpolgármestert – a megállapodás-
ban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfe-
lelését igazoló auditált független árelemzés rendel-
kezésre állása esetén – a megállapodás aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelke-
zésre állását követően

Felelős: Tarlós István 

349/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóvá-
hagyja a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” 
engedélyokirat (6820) 4. számú módosítását az elő-
terjesztés IV/4. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat alá-
írására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

350/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés IV/5. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – a BKK Zrt.-vel 
a „Műtárgy felújítási program kivitelezési munkái-
nak megvalósítására” megvalósítási megállapodás 
4. számú módosítását, egyben felkéri a főpolgár-
mestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
5 nap

Felelős: Tarlós István 

351/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jó-
váhagyja az „Útfelújítási program 2012–2018.” en-
gedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés 
IV/6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. 

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

352/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés IV/7. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – a BKK Zrt.-vel 
az „Útfelújítási program 2012–2018.” megvalósítá-
si megállapodás 2. számú módosítását, egyben fel-
kéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
5 nap

Felelős: Tarlós István 

353/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jó-
váhagyja a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése 
és kivitelezése” megnevezésű engedélyokiratot az 
előterjesztés IV/1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 
aláírására. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

354/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés IV/2. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – a BKK Zrt.-vel 
a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitele-
zése” megnevezésű feladatra vonatkozó megvaló-
sítási megállapodást, egyben felkéri a főpolgármes-
tert a megállapodás aláírására

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
5 nap 

Felelős: Tarlós István 

355/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti – az előterjesztés IV/3. sz. 
mellékletében foglalt tartalommal – a BKK Zrt.-vel 
a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitele-
zése” megnevezésű feladatra vonatkozó meghatal-
mazást, egyben felkéri a főpolgármestert a megál-
lapodás aláírására

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
5 nap 

Felelős: Tarlós István 

356/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szer-
ződés megkötését követően a 2017. évi FINA Vi-
lágbajnokság megrendezésével összefüggő, állami 
támogatással érintett fejlesztések megvalósításá-
hoz, valamint a Margitszigeti északi fizető parkoló 
kapacitás bővítéséhez szükséges dokumentumokat 
készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István 

357/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 
eseti jelleggel magához vonja a Városfejlesztési, 
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságnak, 
valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és intézményei beruházási és felújítá-
si tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
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Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt 
hatáskörét és jóváhagyja a „MAC belső csapadék- 
és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az 
új hálózatra” beruházási engedélyokiratát az előter-
jesztés VII/1. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírá-
sára. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

358/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 147/2016. (II. 17.) Főv. 
Kgy. határozatot, valamint a 154/2016. (II. 17.) 
Főv. Kgy. határozatot.

359/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal a tervezé-
si szerződést a FŐKERT NZrt.-vel, továbbá felkéri 
a főpolgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Határidő: a független szakértő által készített árelem-
zés rendelkezésre állását követő 10 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a 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

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

360/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Pokorni Zoltánnak a Budapest Fő-
város közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dí-
járól és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. ren-
delet 48. § (3) bekezdésének alábbi módosítását:
„Amennyiben 
a) a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés idő-

pontjában érvényes parkolójeggyel rendelke-
zett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint 
helyezte el, vagy 

b) az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a 
mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényessé-
gének kezdő időpontja között nem telt el 5 perc-
nél hosszabb idő, vagy 

c) a várakozás megkezdésekor a mozgásában kor-
látozott személy eredeti és érvényes parkolási 
igazolványát a gépjármű első szélvédője mö-
gött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és 
a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes 
egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé he-
lyezte el,

annyiban a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 15/D. § (1) bekezdése alapján megküldött 
fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 napos 
jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető 
ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy 
bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés 
igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált moz-
gásában korlátozott személy eredeti parkolási iga-
zolványa bemutatható. Amennyiben a bemutatott 
parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési 
igazolás, vagy a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványa jelen bekezdésben foglaltak-
nak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várako-
zási díj és pótdíj tartozását törli a nyilvántartásból”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2016. (III. 31.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás 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 1. sz. melléklete szerint. 

Megalkotja 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás 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 4. sz. melléklete szerint. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

361/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h
felkéri a főpolgármestert, hogy a várakozási díj utó-
lagos igazolásának tapasztalatairól tájékoztassa a 
Fővárosi Közgyűlést. 

Határidő: 2016. október 3. 
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a 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

Előterjesztő: Horváth Csaba 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapes-
ti Távhőszolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos egyes döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

362/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt.-vel a hőközpontok elhelyezésére szolgáló he-
lyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződést az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

363/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt.-vel a föld alatti távhővezetékek és a földfelszín 
felett lévő bakos vezetékek alatti földterületekre 
vonatkozó vagyonkezelési szerződést az előterjesz-
tés 2/a. és 2/b. sz. mellékletei szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

364/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt.-vel a távhőszolgáltatáshoz szükséges berende-
zést nem tartalmazó helyiségre vonatkozó haszná-
lati megállapodást az előterjesztés 3. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

365/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Megerősíti a 461/1994. (IV. 28.) Főv. Kgy. hatá-
rozatban és a FŐTÁV Zrt. alapító okiratának mel-
lékletét képező, 1994. november 14-én kelt ap-
portjegyzékben rögzített, a Budapest XXII. kerület 
228897/2 hrsz.-ú, természetben 1223 Budapest, 
Rákóczi út 17. szám alatt található ingatlanon el-
helyezkedő fűtőmű megnevezésű felépítmény tu-
lajdonjogának átruházására irányuló alapítói szán-
dékát és elismeri, hogy a FŐTÁV Zrt. részére a 
228897/2 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő fűtő-
mű felépítményt apport jogcímén átadta, továbbá 
egyetért azzal, hogy apport jogcímén a Budapest 
XXII. kerület 228897/2 hrsz.-ú ingatlan földterü-
lete is a FŐTÁV Zrt. tulajdonába kerüljön. Egyút-
tal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Budapesti Városigazgatóság Zrt. és a FŐTÁV Zrt. 
alaptőkéjének a 228897/2 hrsz.-ú ingatlan földterü-
letének értékével történő megemeléséről, valamint 
az apportálással kapcsolatosan szükséges doku-
mentumok előkészítéséről.

Határidő: 120 nap 
Felelős: Tarlós István

366/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest I. kerület 6097 hrsz.-ú, Dózsa 
György tér 4. szám alatti ingatlan használatának 
rendezésével. Ennek érdekében jóváhagyja és meg-
köti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel a vonat-
kozó jogszabályon alapuló használati jogot alapító 
szerződést az előterjesztés 18. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

367/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti, föld alatti 
távhővezetékekre vonatkozó vagyonkezelési szer-
ződés tárgyi körébe tartozó vezetékek listájának 
legalább éves gyakorisággal való aktualizálásáról.

Határidő: a döntést követő 1 éven belül
Felelős: Tarlós István 

368/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 
2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Budapest XVII. ker., Péce-
li út 255. 134559 helyrajzi számú ingatlanból lejegyzett  
211 m² terület visszacsatolása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

369/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § 
(1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Bu-
dapest XVII. kerület, Péceli út (134466 hrsz.) in-
gatlan telekalakítására vonatkozó megállapodást az 
előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás és 
a kapcsolódó T–82617 számú változási vázrajz alá-
írására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 
37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi he-
lyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata fenntartásában működtetett egyes sza-
kosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intéz-
mények átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás 
módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

370/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti átadás-
átvételi megállapodás 1. sz. módosítását a Zamár-
di belterület 644 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a 8621 Zamárdi, Mókus utca 1. szám 
alatt található, kivett üdülőépület, udvar megneve-
zésű, 1218 m² területű ingatlan vonatkozásában az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

371/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és kiadja a Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság és a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti közös nyi-
latkozatot a Zamárdi belterület 644 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott, természetben a 8621 Zamárdi, 
Mókus utca 1. szám alatt található, kivett üdülőépü-
let, udvar megnevezésű, 1218 m² területű ingatlan 
jogi sorsának ingatlan-nyilvántartásban történő ren-
dezése érdekében az előterjesztés 5. számú mellék-
lete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármes-
tert a közös nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Kortárs Építészeti 
Központ Alapítvány 2016. évi „Budapest100” program-
jának támogatását célzó szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

372/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Ala-
pítvány számára a „Budapest100–120 éves a Nagy-
körút” program megvalósításához 3 000 E Ft támo-
gatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként 
vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalé-
kok előirányzata terhére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

373/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által szer-
vezett „Budapest100–120 éves a Nagykörút” prog-
ram támogatása érdekében 3 000 E Ft-tal csökkenti 
a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális 
feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát és 
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a 
„847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kí-
vülre és az EU-nak előirányzatát.

374/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között a 
„Budapest100–120 éves a Nagykörút” program tá-
mogatása tárgyban megkötendő támogatási megálla-
podást az előterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-
lépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István 

375/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségve-
tési rendeleten.  

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat éves támogatási 
szerződés megkötésére, illetve határozatlan idejű támo-
gatási szerződés közös megegyezéssel történő megszün-
tetésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és 
a Menhely Alapítvány között

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

376/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület számára 2016. április 1-től 2017. márci-
us 31-ig terjedő időszakra 79 356 E Ft (ebből: 2016. 
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évi költségvetés terhére 59 517 E Ft, a 2017. évi 
költségvetés terhére 19 839 E Ft) támogatást bizto-
sít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfo-
gadott feladatok megvalósításának támogatásához.

377/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Fő-
város Önkormányzata között a 2016. évi támoga-
tási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékle-
te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

378/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Fő-
város Önkormányzata között az előterjesztés 5. szá-
mú melléklete szerinti megállapodást a támogatási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszün-
tetéséről és felkéri a főpolgármestert annak aláírá-
sára.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

379/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Menhely Alapítvány számára 
2016. április 1-től 2017. március 31-ig terjedő idő-
szakra 191 553 E Ft (ebből: 2016. évi költségvetés 
terhére 136 665 E Ft, a 2017. évi költségvetés terhé-
re 54 888 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Haj-
léktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok 
megvalósításának támogatásához.

380/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Menhely 
Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata 
között a 2016. évi támogatási szerződést az előter-
jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

381/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. 
melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átru-
házott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Menhely 
Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata 
között az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
megállapodást a támogatási szerződés közös meg-
egyezéssel történő megszüntetéséről és felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Humanitas Civi-
tatis Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

382/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
egyetért a Humanitas Civitatis Közalapítvány jog-
utód nélküli megszűnésével. Felhatalmazza a fő-
polgármestert, hogy kezdeményezze a Humanitas 
Civitatis Közalapítvány jogutód nélküli megszűné-
sének megállapítását és nyilvántartásból való törlé-
sét a Fővárosi Törvényszéknél.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

383/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Humanitas Civi-
tatis Közalapítvány megszűnése napjával, mint 
mérleg fordulónappal készüljön el a Közalapítvány 
beszámolója és azt terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: a mérleg előterjesztésére: a Közalapítvány 
törlését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István 

384/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Humanitas Civitatis Közalapít-
vány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek tel-
jesítését követően – a hitelezők kielégítése után – az 
esetlegesen fennmaradó, az alapító Fővárosi Önkor-
mányzatot illető vagyont a hasonló tevékenységet 
végző, a Fővárosi Önkormányzat által alapított Bu-
dapest Esély Nonprofit Kft. részére adja át feladatai 
ellátása céljára. Ezért indítványozza a Fővárosi Tör-
vényszéknél azt, hogy az alapítvány törlését elren-
delő döntésében ilyen tartalmú rendelkezést hozzon 
a bíróság. Felkéri a főpolgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére és a nyilvánosság közlemény 
formájában történő tájékoztatására.

Határidő: a vagyon átadására: a bírósági döntés sze-
rint; a Törvényszék megkeresésére: a döntést kö-
vető 60 nap

Felelős: Tarlós István 
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A napirend 29. pontja: Javaslat az Atlantisz Alapít-
vánnyal megkötött együttműködési megállapodás meg-
újítására 

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

385/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött együttműkö-
dési megállapodást meghosszabbítja, ennek megfe-
lelően jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros 
Önkormányzata és az Atlantisz Alapítvány közöt-
ti együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás 1. sz. módosításának aláírására. 

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tarlós István 

386/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Az Atlantisz Alapítvány 2016. évi támogatása érde-
kében 1 250 E Ft-tal csökkenti a „913602 Atlantisz 
Alapítvány céltartaléka” cím kiadási, azon belül 
tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli a „838402 Atlantisz Ala-
pítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési 
célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak elő-
irányzatát.  

387/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségve-
tési rendeleten. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására

Előterjesztő: Ughy Attila 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendele-
tét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-
zel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

A napirend 31. pontja: Döntés díszpolgári cím ado-
mányozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendele-
tét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

388/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
díszpolgári címet adományoz:
1. Bogányi Gergely
2. Dózsa László 
3. dr. Freund Tamás 
4. dr. Hegedüs Csaba 
5. Polgár Judit 
6. dr. Varga Péter Pál 
7. Szabó Miklós (posztumusz)
8. Török Bódog (posztumusz)
részére.

Határidő: 2016. június 19. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat gazdasági társasá-
gokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

389/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek a határo-
zati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó 
ügyrendi indítványát. 

390/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva 
– Elfogadja dr. Lóránt Zoltán lemondását 2016. 

március 31. napjával.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági 

tagjának, elnökének dr. Papcsák Ferencet, (any-
ja neve: ………., születési hely, idő: ………….) 
egyben kijelöli a felügyelőbizottság elnökének 
2016. április 1. napjától a többi felügyelőbizott-
sági tag megbízatásával összhangban 2019. ok-
tóber 31. napjáig, díjazását a korábbi elnök díja-
zásával azonos mértékben bruttó 360 000 Ft/hó 
összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás 
felvétele a Kt. 8. § (7) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel történhet.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
sze mélyi változás Cégbírósághoz történő be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

391/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alap-
ján úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Németh Reginának 
a cég bejegyzésétől számított időponttól 2016. má-
jus 31. napjáig történő megbízatását 2016. április 1. 
napjától határozatlan időtartamra módosítja. Felké-
ri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
munkaügyi intézkedéseket. 

Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Tarlós István 

392/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alap-
ján úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati 
Nonprofit Kft. 
– Megválasztott felügyelőbizottsági tagjainak – 

Lánszki Regő (elnök), Finta Sándor, Sáfrány 
Szilvia – a cég bejegyzésétől számított időpont-
tól 2016. május 31. napjáig történő megbízatá-
sának lejáratát 2017. május 31. napjára módo-
sítja. 

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
személyi változás Cégbírósághoz történő be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: 2016. június 1. 
Felelős: Tarlós István 

393/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest 
Közút Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– A Társaság felügyelőbizottságában betöltött 

tisztségéből visszahívja 2016. március 31. nap-
jával Czeglédy Gergőt.

– Helyébe megválasztja Török Zsolt Bernátot 
(anyja neve: ……………, születési hely, idő: 
………………..) a Társaság felügyelőbizottsá-
gi tagjának 2016. április 1. napjától 2019. októ-

ber 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával 
azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összeg-
ben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvéte-
le a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság 
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
személyi változás Cégbírósághoz történő be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

394/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 2016. 
április 1. napjától BVH Budapesti Városüzemelte-
tési Holding Zrt. néven tovább működő Budapesti 
Városigazgatóság Zrt. legfőbb szervének hatáskö-
rében eljárva
– A Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatósá-

gában betöltött tisztségéből visszahívja 2016. 
március 31. napjával Varga Andrást.

– Helyébe megválasztja Czeglédy Gergőt (any-
ja neve: ………………, születési hely, idő: 
…………...) a BVH Budapesti Városüzemel-
tetési Holding Zrt. igazgatósági tagjának 2016. 
április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, dí-
jazását a többi tag díjazásával azonos mérték-
ben bruttó 450 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a sze-
mélyi változás Cégbírósághoz történő beje-
lentéséről a Társaság jogi képviselőjének 
köz reműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

395/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Trafó 
Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva 
– A Társaság felügyelőbizottságában betöltött 

tisztségéből visszahívja 2016. március 31. nap-
jával Horgas Pétert.

– Helyébe megválasztja Perjés Gábort (anyja  
neve: ……….., születési hely, idő: …………..) 
a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2016. 
április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, 
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díjazását a többi tag díjazásával azonos mér-
tékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja 
meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság 
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
személyi változás Cégbírósághoz történő be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

396/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Bu-
dapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva 
– A Társaság felügyelőbizottságában betöltött 

tisztségéből visszahívja 2016. március 31. nap-
jával Kéri Andrást.

– Helyébe megválasztja Szabó Barbarát (anyja 
neve: …………., születési hely, idő: ………
… ….) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
2016. április 1. napjától 2019. október 31. nap-
jáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos 
mértékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben álla-
pítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a 
személyi változás Cégbírósághoz történő be-
jelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

397/2016. (III. 30.) 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 és (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva a Budapesti Dísz- és 
Közvilágítási Kft. tagjaként úgy dönt, hogy a Tár-
saság soron következő taggyűlésén Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa a következő döntés meghozata-
lát:
– A Társaság soron következő taggyűlésének 

napjával hívja vissza a Társaság felügyelőbi-
zottságában betöltött tisztségéből Sölétromos 
Jenőt.

– A Társaság soron következő taggyűlésének 
napját követő nappal válassza meg felügyelő-
bizottsági tagjának Béres Andrást, (anyja neve: 
………….., születési hely, idő: ……………..) 
a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával 
összhangban 2019. október 31. napjáig, brut-
tó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása 
mellett, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Fővá-
ros Önkormányzata, mint tag képviseletében kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti dön-
tést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a fő-
polgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának 
aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének 
napja

Felelős: Tarlós István 

398/2016. (III. 30.) 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 eljárva úgy 
dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyű-
lési ülés tartása nélküli határozathozatala során Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes 
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő 
döntések meghozatalát:
– A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. igazgatósága 

tagjainak bruttó 250 000 Ft/hónap, az igazga-
tóság elnökének bruttó 350 000 Ft/hónap, a fe-
lügyelőbizottság tagjainak bruttó 150 000 Ft/
hónap, a felügyelőbizottság elnökének bruttó 
250 000 Ft/hónap összegben állapítja meg díja-
zását, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § 
(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Társaság közgyűlési ülés nélküli 
részvényesi határozathozatala során Budapest Fő-
város Önkormányzata, mint részvényes képvisele-
tében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a 
fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felké-
ri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meg-
hatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi hatá-
rozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István 

399/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kt. 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsé-
gének eleget téve jóváhagyja a Budapesti Város-
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üzemeltetési Holding Zrt. vezetői javadalmazási 
szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rint, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 
1291/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
gadott, többször módosított javadalmazási szabály-
zatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy az újonnan 
megalkotott javadalmazási szabályzatot írja alá és a 
döntésről tájékoztassa a Társaság vezető tisztségvi-
selőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jó-
váhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe he-
lyezéséről.

Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Tarlós István 

400/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A Kt. 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsé-
gének eleget téve módosítja és jóváhagyja a BKV 
Budapesti Közlekedési Zrt. vezetői javadalmazási 
szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete sze-
rint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított 
javadalmazási szabályzatot írja alá és a döntésről 
tájékoztassa a Társaság vezető tisztségviselőjét an-
nak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott 
szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

401/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határo-
zattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai 
irányelvek 1. és 2. mellékletét az előterjesztői ki-
egészítés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Tarlós István 

402/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Dr. Kádár Attilának, a Fővárosi Közbeszerzési Le-
bonyolító és Minőségbiztosító Kft. ügyvezetőjé-
nek havi bruttó díjazását 1 450 000 Ft-ra módosítja 
2016. április 1. napjától. 

Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Tarlós István 

403/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Barts J. Balázsnak a Budapest Főváros Vagyonke-
zelő Központ Zrt. vezérigazgatójának havi bruttó 
díjazását 1 450 000 Ft-ra módosítja 2016. április 1. 
napjától.

Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

404/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Bt. (cég-
jegyzékszám: 01–06–516702) közötti megbízási és 
felhasználási szerződés megkötését az ügyvezető 
„Arthur Miller: Az ügynök halála” c. darab meg-
rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügy-
vezető részére a vezetői munkakörébe nem tarto-
zó művészi feladatokra további jogviszony alapján 
tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem 
haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizen-
kétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbe-
szerzési Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének jóváha-
gyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

405/2016. (III. 30.) 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 Fővárosi 
Közbeszerzési Kft. legfőbb szerveként eljárva elfo-
gadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi köz-
beszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal. 

Határidő: 3 munkanap 
Felelős: Tarlós István

406/2016.(III.30.) 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 Fővárosi 
Közbeszerzési Kft. legfőbb szerveként eljárva fel-
kéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a 
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat által ellátandó feladatokhoz használt kormány-
zati funkciókódok elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

407/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat által az alap-
tevékenységéhez és a közfeladataihoz kapcsolódó-
an 2016. január 1-jétől használt kormányzati funk-
ciók jegyzékét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a 
kormányzati funkciókódokat jelentse be a Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére.  

Határidő: 8 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvány támogatásával kapcsola-
tos elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

408/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány által benyújtott szakmai beszámolót és 
pénzügyi elszámolást az előterjesztés 2–4. sz. mel-
lékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumá-
nak elnökét.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi 
bérmegállapodása végrehajtására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

409/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a BKV Zrt. 2016. évi bérmegállapodás 
végrehajtására vonatkozó tájékoztatását az előter-
jesztés melléklete szerint. 

A napirend 38. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_
KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási 
szerződéseinek módosítására 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

410/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítás-
sal egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros 
Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerü-
let „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed 
Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló tá-
mogatási szerződést az előterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Tarlós István 

411/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-
zata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata között, a „Nemzetiségek tere – 
Többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron” c. 
projektről szóló támogatási szerződést a módosító 
indítvány 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2016. május 30. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. 2016. március 31-ei rendkívüli köz-
gyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes dön-
tések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

412/2016. (III. 30.) 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 eljár-
va úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. 2016. március 31-ei soron következő rendkí-
vüli közgyűlésén (megismétlés esetén 2016. ápri-
lis 6-án) Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
részvényes képviseletében eljáró személy kötött 
mandátummal eljárva „igen” szavazatával támo-
gassa a következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont: A Társaság igazgatósága javas-

latával egyezően a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt. 2015. szeptember 30-ai auditált köz-
benső mérlegének és eredménykimutatásának 
2 533 M Ft adózott eredménnyel való elfogadá-
sát – amely szerint a 2015. I–III. negyedévben 
képződött eredmény és a szabad eredménytar-
talék együttes összege 21 573 M Ft, amely fe-
dezetet nyújt a 2015. évi 4 036 667 E Ft összegű 
osztalékelőleg kifizetéséhez – valamint a Gaz-
dasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
221. § (1) bekezdése alapján az osztalékelsőbb-
séggel rendelkező befektetők részére 2015. évre 
összesen 4 036 667 E Ft összegű osztalékelőleg 
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jóváhagyását és ennek az összegnek a társasági 
közgyűlést követően történő kifizetését.

2. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülé-
sének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában 
álló egyes gazdasági társaságok létesítő okira-
tainak módosítására és egyes tulajdonosi dön-
tések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés 
vonatkozó döntése szerint, amennyiben döntés 
nem születik a napirendi pont napirendről való 
levételét.

3. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülé-
sének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában 
álló egyes gazdasági társaságok létesítő okira-
tainak módosítására és egyes tulajdonosi dön-
tések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés 
vonatkozó döntése szerint, amennyiben döntés 
nem születik a napirendi pont napirendről való 
levételét.

4. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülé-
sének meghívóján szereplő „Javaslat a 2013. 
évi árvíz utáni helyreállítással összefüggő tulaj-
donosi döntések meghozatalára az FCSM vo-
natkozásában” tárgyú külön előterjesztés vonat-
kozó döntése szerint, amennyiben döntés nem 
születik a napirendi pont napirendről való levé-
telét.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja, 2016. március 31. (megismétlés 
esetén 2016. április 6.)  

Felelős: Tarlós István 

413/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi 
Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő-
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma-
zásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja, 2016. március 31. (megismétlés 
esetén 2016. április 6.)  

Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2013. évi árvíz 
utáni helyreállítással összefüggő tulajdonosi döntések 
meghozatalára az FCSM Zrt. vonatkozásában

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

414/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2013. évi budapesti árvíz 
utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről szóló 

megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fő-
polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István 

415/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatásköré-
ben eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlé-
sén Budapest Főváros Önkormányzata részvénye-
si képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a helyreállítási szerződés 
módosításának aláírását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István

416/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi 
Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő-
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma-
zásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest Gyógy-
fürdői Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi ingatlangazdálko-
dási tervének jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

417/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, a Bu-
dapest Gyógyfürdői Zrt. legfőbb szerveként eljár-
va jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2016. 
évre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervét az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezető tisztségviselőjét 
értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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418/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § 
(3) bekezdése szerinti hatáskörében, az FTSZV Kft. 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az FTSZV 
Kft. 2016. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási 
tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dönté-
sekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az 
FTSZV Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára Horizont 2020 Intelligens városok és közösségek, 
SCC–01–2016 jelű pályázati felhívásra

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

419/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Horizont 2020 SCC–1–2016–2017 
jelű „Intelligens városok és közösségek „zászlósha-
jó” projektek” elnevezésű pályázati kiírásra történő 
Quadropolis című pályázat benyújtását az előter-
jesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a be-
nyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásáról és 
benyújtásáról.

Határidő: 2016. április 5.
Felelős: Tarlós István 

420/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a KOM Zrt. részére kiállítandó szán-
déknyilatkozatot az előterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és 
megküldéséről. 

Határidő: 2016. április 5.
Felelős: Tarlós István 

421/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Quadropolis című 
pályázat pozitív elbírálása esetén ismételten készít-
sen előterjesztést a Főváros és az Európai Bizottság 
között kötendő támogatási szerződés jóváhagyása 
végett.

Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hó-
napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 43. pontja: FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. 
évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

422/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zárt-
körűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a 
Fővárosi Önkormányzat közötti 2016. évi zöldfe-
lületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri 
a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 44. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Városépítési Tervező Kft.-vel kapcsolatos döntések meg-
hozatalára

a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Buda-
pest Főváros Városépítési Tervező Kft. között 
közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapo-
dás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

423/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltétele-
iről szóló megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal.

Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást köve-
tően azonnal 

Felelős: Tarlós István 

424/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
BFVT Kft. által ellátott közfeladatok finanszírozási 
mértékének a mindenkori éves költségvetési rende-
letben történő biztosításáról.

Határidő: évente, a költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István 

b) Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Ter-
vező Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

425/2016. (III. 30.) 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 
Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerve-
ként eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti 
tervét. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a 
döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 45. pontja: Javaslat közös terveztetés-
re vonatkozó megállapodás megkötésére a Duna-
parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre
– Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkor-

mányzatával
– Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzatával 
– Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-

mányzatával
– Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányza-

tával
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

426/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vo-
natkozó megállapodást a Duna-parti Építési Sza-
bályzathoz kapcsolódó területekre Budafok-Tétény 
Budapest XXII. kerület Önkormányzatával az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 
pol gármesterének történő megküldéséről és a meg-
állapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

427/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonat-
kozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabály-
zathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros 
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
val az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békás-
megyer polgármesterének történő megküldéséről és 
a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

428/2016.(III.30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonat-
kozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabály-
zathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesz-
tés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros IV. kerület Újpest polgár-
mesterének történő megküldéséről és a megállapo-
dás aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

429/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonat-
kozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabály-
zathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros 
XIII. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 6. 
sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés Budapest Főváros XIII. kerület polgármes-
terének történő megküldéséről és a megállapodás 
aláírásáról.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 46. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 
2014” egyik megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

430/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. 
kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti Lakóház 
(tulajdonos: Takács Viktor Tibor) között 2015. már-
cius 11-én megkötött, FPH059/336–2/2015. iktató-
számú megállapodásban szereplő teljesítési határ-
idő 2016. július 31-re történő módosításához. Ezzel 
egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. 
kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti lakóházzal 
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megálla-
podás módosítást és felkéri a főpolgármestert an-
nak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a dön-
tést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest IX. ke-
rület, Vámház körút 7. szám alatti Társasház „Műemléki 
Keret 2015” támogatásának hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

431/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1762/2015. (XII. 2.) 
Főv. kgy. határozatban elfogadott „Műemléki Ke-
ret 2015” odaítélését részletező táblázat 47. sorát 
(Cím: IX. kerület, Vámház körút 7.; Pályázó: Tár-
sasház; Támogatási igény (Ft): 8 273 860; Támo-
gatási javaslat (Ft): 8 000 000) és egyúttal felkéri 
a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társasházat 
írásban értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 48. pontja: Javaslat éves megállapodá-
sok megkötésére a kulturális ágazatba tartozó szerveze-
tekkel

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

432/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapít-
vánnyal kötendő, az előterjesztés 5. számú mellék-
lete szerinti 2016. évi közszolgáltatási szerződést és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadá-
sára.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

433/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással 
Közhasznú Egyesülettel kötendő, az előterjesztés 
6. számú melléklete szerinti 2016. évi közszolgál-
tatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására és kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

434/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BFTK Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kö-
tendő, az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 
2016. évi finanszírozási megállapodást és felkéri a 
főpolgármestert annak aláírására és kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

435/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városar-
culati Nonprofit Kft.-vel kötendő, az előterjesztés 
8. számú melléklete szerinti 2016. évi finanszírozá-
si megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására és kiadására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

436/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Film Zrt.-vel kö-
tendő, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 
támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 49. pontja: Javaslat a kulturális, sport és 
szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. 
évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

437/2016. (III. 30.) 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 Budapest Bábszínház Non-
profit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. 
vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre te-
kintettel a Társaság biztonságos működésének 
tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. 
június 30. fordulónappal készítsen féléves be-
számolót, valamint az első félévi tényadatok 
figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és 
azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegy-
zői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra ré-
szére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének érte-
sítése tekintetében 2016. április 30., a féléves be-
számoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi 
benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István 

438/2016. (III. 30.) 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 Centrál Színház Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a Centrál Színház Nonprofit Kft. veze-
tőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel 
a Társaság biztonságos működésének tulajdo-
nosi nyomon követése érdekében 2016. június 
30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, 
valamint az első félévi tényadatok figyelembe-
vételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. 
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda  
Monitoring-Controlling Referatúra részére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének érte-
sítése tekintetében 2016. április 30., a féléves be-
számoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi 
benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István 

439/2016. (III. 30.) 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 Katona József Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

440/2016. (III. 30.) 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 Kolibri Gyermek- és Ifjúsá-
gi Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatás-
körében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

441/2016. (III. 30.) 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 Madách Színház Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

– Felkéri a Madách Színház Nonprofit Kft. veze-
tőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel 
a Társaság biztonságos működésének tulajdo-
nosi nyomon követése érdekében 2016. június 
30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, 
valamint az első félévi tényadatok figyelembe-

vételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. 
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda 
Monitoring-Controlling Referatúra részére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének érte-
sítése tekintetében 2016. április 30., a féléves be-
számoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi 
benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István 

442/2016. (III. 30.) 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 az Örkény István Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

443/2016. (III. 30.) 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 Radnóti Miklós Szín-
ház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

444/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
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– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 
előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

445/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek 
Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

446/2016. (III. 30.) 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 az Új Színház Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

447/2016. (III. 30.) 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 Vígszínház Nonprofit Kft. 
legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a Vígszínház Nonprofit Kft. vezető-
jét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel 
a Társaság biztonságos működésének tulajdo-
nosi nyomon követése érdekében 2016. június 
30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, 
valamint az első félévi tényadatok figyelembe-
vételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. 
augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda 
Monitoring-Controlling Referatúra részére.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének ér-
tesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves 
beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság 
általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István 

448/2016. (III. 30.) 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 Budapesti Fesztivál- és Tu-
risztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

449/2016. (III. 30.) 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 Budapest Film Zrt. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a Budapest Film Zrt. vezetőjét, hogy a 
veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság 
biztonságos működésének tulajdonosi nyomon 
követése érdekében 2016. június 30. forduló-
nappal készítsen féléves beszámolót, valamint 
az első félévi tényadatok figyelembevételével 
aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 
31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-
Controlling Referatúra részére.
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– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének érte-
sítése tekintetében 2016. április 30., a féléves be-
számoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi 
benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István 

450/2016.(III.30.) 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 BVA Budapesti Városarcu-
lati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

451/2016. (III. 30.) 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 Budapesti Sportszolgáltató 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

452/2016. (III. 30.) 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 Budapest Esély Nonprofit 
Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:
– Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az 

előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tarta-
lommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesít-
se a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra 
hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyve-
zetéssel való közléssel válik hatályossá. 

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Esély 
Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének 
elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

453/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonpro-
fit Kft.-vel – a mellékletben szereplő tartalommal, 
111 985 E Ft összegben – a 2016. évre vonatkozó 
éves közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 51. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

454/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel a 455–456/2016. (III. 30.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

455/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 665/2014. (IV. 30.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– a 958–959/2015. (VI. 23.) határozatokat hatá-

lyon kívül helyezi. 

456/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
A 354/2013. (III. 27.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2016. december 31-re módosítja;
– az 1030/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási 

határidejét 2016. december 31-re módosítja;
– az 1437/2015. (X. 28.) határozat végrehajtási 

határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja;
– az 1438/2015. (X. 28.) határozat végrehajtási 

határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja. 

A napirend 52. pontja: Javaslat a lakossági hulla-
dékdíj csökkentésére

Előterjesztő: Szaniszló Sándor 
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Határozat 
a	Fővárosi	Közgyűlés

457/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri	a	főpolgármestert,	hogy	tájékoztassa	a	Kor-
mányt	 arról,	 hogy	 a	 Fővárosi	 Önkormányzatnak	
nincs	 lehetősége	 több	milliárd	 forint	 többlethiány	
kigazdálkodására.

Határidő:	2016.	április	30.	
Felelős:	Tarlós	István	

Határozat 
a	Fővárosi	Közgyűlés

458/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.
nem	fogadja	el	a	beterjesztett	határozati	javaslat	–	
módosító	indítvánnyal	módosult	–	1.	pontját,	mely	
szerint:

„A	Fővárosi	Közgyűlés	 felkéri	 a	 főpolgármestert,	
hogy	2016.	március	31-ig	vizsgáltassa	felül	az	FKF	
Zrt.-vel	a	lakossági	hulladákgazdálkodási	ár	képzé-
sét,	 és	 a	 lakossági	 kukadíjakat	 legalább	 7,5%-kal	
csökkentse.

Határidő:	2016.	március	31.	
Felelős:	Tarlós	István”	

Kelt	a	Fővárosi	Közgyűlés	2016.	március	30-i	ülésén.

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