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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
36/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése 

az 1. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § 
(4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pont-
jaiban 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, 
a 2. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-haszno-
sítási Bizottság dönt 

a) az (1) és (4) bekezdésben nem szabályozott egyéb – 
a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi 
jogok gyakorlása kérdésében, továbbá

b) a leselejtezett ingó vagyon tekintetében értékhatár-
tól függetlenül az (1) bekezdésben szabályozott tu-
lajdonosi jogok gyakorlása kérdésében is.”

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati ren-
deletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 
„3. TULAJDONOSI, GAZDASÁGI ÉS KÖZTERÜ-
LETHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG” cím 3.20. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.20. Dönt a forgalomképtelen vagyon vonatkozá-
sában

a) a Vagyonrendelet 22. § (1) és (4) bekezdésében 
nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásá-
val nem járó – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdé-
sében, továbbá

b) a leselejtezett ingó vagyon tekintetében értékhatár-
tól függetlenül a Vagyonrendelet 22. § (1) bekez-
désében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlása 
kérdésében is.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 22. § (2)”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a Közgyűlés tehermentesítése érdekében 
bizottságra történő hatáskörátruházásról rendelkezik 
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet), 
illetve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet (SZMSZ) megfelelő módosításával. 

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak megfe-
lelően hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfele
lően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a 
www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, 
hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő ren-
delettervezetről.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 74. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a tan-
kerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 
és a szakképzési centrum feladatainak ellátását szolgá-
ló fővárosi önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó va-
gyon a Vagyonrendelet 1. mellékletének 12. pontja sze-
rint forgalomképtelen fővárosi vagyonnak minősül.  Az 
ilyen köznevelési célt szolgáló, forgalomképtelen vagyo-
ni körbe tartozó tárgyi eszközök selejtezésével kapcso-
latos hatáskört – a Vagyonrendelet korlátozottan forga-

lomképes vagyonra vonatkozó 23. § (2) bekezdés bc) 
alpontjában foglaltakhoz hasonlóan – célszerű a Tulaj-
donosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottság-
ra átruházni. 

A 2. §-hoz

A Vagyonrendeletben történt változás kerül átvezetés-
re az SZMSZben.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 

az 1–2., 4. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. 
(IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
2. §a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A rendelet hatálya arra a magyar állampolgár-
ságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-
delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szó-
ló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező vagy a harmadik or-
szágbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásá-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illet-
ve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel 
rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéle-
tű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, alap- 
vagy mesterképzésben részt vevő, nappali tagozatos, a 
Program kezdési időpontjában utolsó éves hallgatóra 
terjed ki, aki

a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen mű-
ködő felsőoktatási intézménnyel (a továbbiakban: 
intézmény) hallgatói jogviszonyban áll;

b) a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félév-
ben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlag-
gal rendelkezik;

c) a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgoza-
tát a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témakö-
röknek megfelelő tárgyból írja;

d) angol, német vagy francia nyelvből legalább közép-
fokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik 
és

e) a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem 
tölti be.”

2. §

A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogvi-
szony ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt lé-
tesít, részére a munkavégzésre irányuló jogviszony fenn-
állásáig ösztöndíj nem folyósítható.”

3. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányza-
ti rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskö-
rök jegyzéke) „5. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS” 
alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolat-
ban: 

5.1.1. jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal 
támogatott szakdolgozatok átfogó témaköreit.

5.1.2. átadja az odaítélt ösztöndíjakat. 

44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. r. 2. § c); 3. § (2)”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. 
(IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására felülvizs-
gálat miatt kerül sor.
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Részletes indokolás

1. §-hoz

A Programra jelentkező keresztféléves hallgatók kö-
rének, a Rendelet személyi hatályának kiterjesztése in-
dokolja a jogszabály ezen részének módosítását. A Prog-
ram hatékonyságának növelése érdekében, felsőoktatási 
rendszerben bekövetkezett szervezeti változásokra és a 
mindennapi gyakorlatra tekintettel és a felsőoktatásban 
alkalmazott értékelési rendszerhez való igazodás és a 
mindennapi gyakorlat teszi szükségessé a Rendelet ezen 
pontjának módosítását.

2. §-hoz

Szükséges szabályozni azt az esetet, ha a hallgató a 
Program ideje alatt munkaviszonyt létesít. Ebben az eset-
ben nem szűnik meg az ösztöndíjas jogviszony, de a to-

vábbiakban ösztöndíj nem folyósítható a hallgató részé-
re. Miután a Programra jelentkező hallgatók közül sokan 
– a megélhetésükre tekintettel – munkaviszonyt létesíte-
nek tanulmányaik során, ezért szükséges ezen rendele-
ti részt módosítani úgy, hogy az ösztöndíj folyósítása a 
munkaviszony fennállásáig szüneteljen csak.

3. §-hoz

Az átfogó témaköröket a főpolgármester hagyja jóvá, 
ezért szükséges módosítani a Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 10. mellékletét, amely a 
Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgár-
mesterre átruházott hatáskörök jegyzékét tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
38/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban

és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó
köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3), (4), (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és a 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál fog-
lalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2018. 
évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 
40%ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%
ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság köztisztviselője 2018. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 
40%ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%
ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fő-
városi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgo-
zó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mér-
tékéről szóló 37/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 37/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet meghatározta 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zat Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztiszt-
viselők részére 2017. évben megállapított illetményki-
egészítés mértékét. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) 234. § (3)–(4) és (6) bekezdései alapján a 
felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők ré-
szére adható illetménykiegészítést tárgyévre a Fővárosi 
Közgyűlés rendelete állapítja meg. 

Ezen törvényi rendelkezésre figyelemmel a Fővárosi 
Közgyűlésnek a rendeletben foglalt tárgykört 2018. év-
ben is szabályoznia kell, ezért az időbeli hatály átveze-
tésével új önkormányzati rendeletet alkot. Egyidejűleg, 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §a 
alapján hatályon kívül helyezi a Főpolgármesteri Hiva-
talban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetmény-
kiegészítés mértékéről szóló 37/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. 
rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság felsőfokú és érettségi vég-
zettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az il-
letménykiegészítés mértékét 2018. évre.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon 
kívül helyezéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 

„(2) Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adó-
alap-számítás alapján 1 853 Ft/m².”

2. §

A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével össze-
függő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vo-
natkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. § (4) bekezdése 2014. 
január 1től a Fővárosi Önkormányzatot is feljogosít-
ja az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében 
az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető 
adó bevezetésére. (A Fővárosi Önkormányzat által köz-
vetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest fő-
város közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról 
szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott terü-

letet, azaz a Margitszigetet kell érteni.) A Fővárosi Ön-
kormányzat élt a törvény szerinti lehetőséggel, és 2014. 
január 1től bevezette az építményadót az általa közvetle-
nül igazgatott területen. Jelen rendeletalkotás a Htv. 6. § 
c) pontja szerinti valorizáció érvényesítését jelenti.

A rendelettervezethez a  jogalkotásról szóló 2010. évi  
CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak 
megfelelően készült hatásvizsgálat. A Jat. 19. § (2) be-
kezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakos-
ság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon 
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az építményadó mértékét határozza meg a 2018. évre 
vonatkozóan. A Htv. az építmény m²ben számított hasz-
nos alapterülete szerinti adóalap után 1 100 Ft/m²ben ha-
tározza meg az adó évi mértékének felső határát, amely 
– ugyancsak a Htv. rendelkezése alapján – a fogyasztói 
árszínvonal változásának figyelembevételével valorizál-
ható (adómaximum). Az önkormányzat adómegállapítási 
jogát korlátozza az, hogy az adóalap fajtáját, az adó mér-
tékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt 
úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egy-
aránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkor-
mányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóala-
nyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő 
képességének. A rendeletmódosítás az adó mértékét a je-
lenlegi 1 846 Ft/m²rel szemben a helyi adókról szóló tör-
vény szerinti felső határ után, a fogyasztói árszínvonal 
változásait figyelembe véve, az adómaximumban állapít-
ja meg, amely így 1 853 Ft/m²re emelkedik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
40/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: R.) 8. §a a következő (1a) bekez-
déssel egészül ki:

„(1a) A várakozási díj megfizetése az (1) bekezdés 
aa) pontjától eltérően már a parkolójegy megváltásával 
megtörténik, amennyiben az adott díjövezetben elhelye-
zett parkolójegy-kiadó automatákon a gépjármű forgal-
mi rendszáma elektronikusan rögzítésre került és az adott 
díjövezetben működő parkolásüzemeltetési rendszer az 
így rögzített forgalmi rendszám alapján a várakozási díj-
fizetés ellenőrzésére alkalmas.”

2. §

Az R. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) A József Attila lakótelep várakozási övezet terü-
lete: A IX. kerületben az Ecseri út – Epreserdő utca – If-
júmunkás utca – Dési Huber utca – Távíró utca – Üllői 
út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló 
utakat és tereket, valamint a Ferde utcát, a Távíró utcá-
nak az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szaka-
szát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde 
utca közötti szakaszát is.”

3. §

Az R. 33. §a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A várakozási díj megfizetése a (6) bekezdés 
a) pontjától eltérően már a parkolójegy megváltásával 
megtörténik, amennyiben az adott fizető-várakozóhelyen 
elhelyezett parkolójegy-kiadó automatákon a gépjár-
mű forgalmi rendszáma elektronikusan rögzítésre került 
és az adott fizető-várakozóhelyen működő parkolásüze-

meltetési rendszer az így rögzített forgalmi rendszám 
alapján a várakozási díjfizetés ellenőrzésére alkalmas.”

4. §

(1) Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájá-
rulás – kérelemre –

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi 
szervek,

b) a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szer-
vezetek,

c) az Információs Hivatal,
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
e) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-

ság,
f) a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szerveze-

tek Szövetsége,
g) a Főpolgármesteri Hivatal,
h) a Budapesti Nyomozó Ügyészség,
i) valamely állami vagy önkormányzati szervvel kö-

tött szerződés alapján közfeladatot ellátó állatvé-
delmi szervezet

használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjel-
zéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 
3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget 
meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.”

(2) Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(4) A kiadható összes hozzájárulás száma 700 darab, 
amelyet – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskör-
ben eljárva – a főpolgármester ad ki.”

5. §

Az R. 1. melléklet „4 órás maximális várakozási idejű 
területek” cím XII. kerületre vonatkozó rendelkezése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„XII. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Várfok 

utca – Vérmező út – Krisztina körút – Magyar jakobinu-
sok tere – Alkotás utca – Márvány utca – Győri út – Avar 
utca – Hegyalja út – Fürj utca – Lejtő utca – Apor Vilmos 
tér – Jagelló út – Németvölgyi út – Muskátli utca – Nár-
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cisz utca – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Galán-
tai utca – Székács utca – Goldmark Károly utca – Határ-
őr út – Városmajor utca által határolt terület, beleértve 
–  a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca 
(a Székács utca és Határőr út közötti szakasza), a Határ-
őr út (Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca kö-
zötti szakasza) kivételével – a határoló utakat és tereket; 
továbbá a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogas-
kerekű utca 12. közötti szakaszát), a Pethényi köz, és a 
Sirály utca, valamint a Diós árok 1. előtti közterületet.”

6. §

(1) Az R. 1. melléklet „Időtartamkorlátozás nélküli 
területek” cím IX. kerületre vonatkozó rendelkezése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„IX. kerület:
Az Ecseri út – Epreserdő utca – Ifjúmunkás utca – 

Dési Huber utca – Távíró utca – Üllői út szervizútja által 
határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, 
valamint a Ferde utcát, a Távíró utcának az Egyetértés 
utca és Dési Huber utca közötti szakaszát, és az Üllői 
út szervizútjának a Távíró utca és Ferde utca közötti 
szakaszát is.”

(2) Az R. 1. melléklet „Időtartamkorlátozás nélküli 
területek” cím a következő, IV. kerületre vonatkozó ren-
delkezéssel egészül ki:

„IV. kerület:
A József Attila utca – Attila utca – Károlyi István utca 

– Templom utca – Lőrinc utca – Lebstück Mária utca – 
Király utca – Virág utca – Munkásotthon utca – Erzsébet 
utca – Nyár utca – Kassai utca – Tél utca – Berda József 
utca – vasút – Váci út által határolt terület, beleértve – a 
Váci út kivételével – a határoló utakat és tereket.”

7. §

Az R. 2. melléklet „2. díjtételű területek” cím XII. ke-
rületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„XII. kerület:
A Krisztina körút – Vérmező út – Várfok utca – Széll 

Kálmán tér által határolt terület, beleértve a határoló 
utakat és tereket; továbbá a Krisztina körút Attila út és 
Magyar jakobinusok tere közötti szakasza, és a Magyar 
jakobinusok tere.”

8. §

(1) Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek” cím XII. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„XII. kerület:
A Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Krisz-

tina körút – Magyar jakobinusok tere – Alkotás utca – 
Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Fürj 
utca – Lejtő utca – Apor Vilmos tér – Jagelló út – Német-
völgyi út – Muskátli utca – Nárcisz utca – Stromfeld Au-
rél út – Orbánhegyi út – Galántai utca – Székács utca – 
Goldmark Károly utca – Határőr utca – Városmajor utca 
által határolt terület, beleértve – a Lejtő utca, a Nárcisz 
utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca és Határőr 
utca közötti szakasza), a Határőr út (a Goldmark Károly 
utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza), a Széll 
Kálmán tér, a Krisztina körút és a Magyar jokobinusok 
tere kivételével – a határoló utakat és tereket, a Fo-
gaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 
12. közötti szakaszát), a Pethényi köz és a Sirály utca, 
valamint a Diós árok 1. előtti közterületet.”

(2) Az R. 2. melléklet „3 díjtételű területek” cím a 
következő VI. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egé-
szül ki:

„VI. kerület:
A Teréz körút – Podmaniczky utca – Dózsa György 

út – Városligeti fasor – Lövölde tér – Király utca – Te-
réz körút – Oktogon által határolt terület, beleértve – a 
Teréz körút és az Oktogon kivételével – a határoló uta-
kat és tereket.”

(3) Az R. 2. melléklet „3 díjtételű területek” cím a kö-
vetkező, VII. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egé-
szül ki:

„VII. kerület:
Az Erzsébet körút – Király utca – Lövölde tér – Város-

ligeti fasor – Dózsa György út – Verseny utca – Thököly 
út – Baross tér – Rákóczi út által határolt terület, bele-
értve – az Erzsébet körút kivételével – a határoló utakat 
és tereket.”

9. §

Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím a követ-
kező, IV. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egészül ki:

„IV. kerület:
A József Attila utca – Attila utca – Károlyi István utca 

– Templom utca – Lőrinc utca – Lebstück Mária utca – 
Király utca – Virág utca – Munkásotthon utca – Erzsé-
bet utca – Nyár utca – Kassai utca – Tél utca – Berda 
József utca – vasút – Váci út által határolt terület (kivéve 
a Bocskai utca 5. és 9. szám között a (70430/6), 70431, 
70432, 70433, 70434, 70435 és (72304) helyrajzi szá-
mú ingatlanokon kiépített parkoló területe), beleértve – a 
Váci út kivételével – a határoló utakat és tereket.”
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10. §

(1) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím IX. 
kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„IX. kerület:
Az Üllői út – Nagyvárad tér – Vágóhíd utca – Sorok-

sári út – Haller utca által határolt terület, beleértve – a 
Haller utca és a Soroksári út kivételével – a határoló uta-
kat és tereket is; az Albert Flórián út, a Fehér Holló utca 
és a Lenkei János utca Vágóhíd utca és a kórház közöt-
ti szakasza; valamint az Ecseri út – Epreserdő utca – If-
júmunkás utca – Dési Huber utca – Távíró utca – Üllői 
út szervizútja által határolt terület, beleértve a határoló 
utakat és tereket, továbbá a Ferde utcát, a Távíró utcá-
nak az Egyetértés utca és Dési Huber utca közötti szaka-
szát és az Üllői út szervizútjának a Távíró utca és Ferde 
utca közötti szakaszát is.”

(2) Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím a 
következő, IV. kerületre vonatkozó rendelkezéssel egé-
szül ki:

„IV. kerület:
A Bocskai utca 5. és 9. szám között a (70430/6), 70431, 

70432, 70433, 70434, 70435 és (72304) helyrajzi számú 
ingatlanokon kiépített parkoló területe.”

11. §

(1) Az R. 5. melléklet „4. Eltérő területi érvényességű 
lakossági várakozási hozzájárulások:” cím a következő 
2a. ponttal egészül ki:

[4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási 
hozzájárulások:]

...
„2a. A IV. kerületben az Árpád út, az István út, a Po-

zsonyi út és a Tanoda tér.”

(2) Az R. 5. melléklet „4. Eltérő területi érvényessé-
gű lakossági várakozási hozzájárulások” cím a követke-
ző 11. ponttal egészül ki:

[4. Eltérő területi érvényességű lakossági várakozási 
hozzájárulások:]

...
„11. A XIV. kerületben a Hungária körút XIV. kerüle-

ti szakasza.”

12. §

Az R. 5. melléklet „10. 3 órára történő díjfizetés esetén 
a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további 

díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni:” 
cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. 3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés nap-
ján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül 
az alábbi területeken lehet várakozni:

1. A IV. kerületben a Bocskai utca 5. és 9. szám között 
a (70430/6), 70431, 70432, 70433, 70434, 70435 
és (72304) helyrajzi számú ingatlanokon kiépített 
parkoló területe.

2. A IX. kerületben az Üllői út Pöttyös utca és Csárdás 
köz közötti szakaszán az Üllői úttal párhuzamosan 
kialakított szervizút, valamint a Ferde utca szerviz-
útjának a szálloda előtti szakasza.

3. A XIII. kerületben a Carl Lutz rakpart.
4. A XIV. kerületben az 56-osok tere.”

13. §

Hatályát veszti
a) az R. 1. melléklet „3 órás maximális várakozási 

idejű területek” címének XII. kerületre vonatkozó 
rendelkezése,

b) az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” címének 
VI. kerületre vonatkozó rendelkezése,

c) az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” címének 
VII. kerületre vonatkozó rendelkezése,

d) az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” címének 
XII. kerületre vonatkozó rendelkezése,

e) az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” címének 
VI. kerületre vonatkozó rendelkezése,

f) az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” címének 
VII. kerületre vonatkozó rendelkezése,

g) az R. 5. melléklet „1. Eltérő időtartamban kijelölt 
várakozási övezetek” címének a „Mindennap 8.00 
órától 18.00 óráig üzemelő várakozási övezetek:” 
alcíme és a hozzá tartozó rendelkezés.

14. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1–12. §ai, valamint a 13. § a)–f) pontjai 
a kihirdetést követő 31. napon lépnek hatályba.

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

Általános indokolás

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
(a továbbiakban: Újpesti Önkormányzat), Budapest Fő-
város XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továb-
biakban: Hegyvidéki Önkormányzat) és Budapest Fővá-
ros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: 
Zuglói Önkormányzat) kezdeményezte a Budapest fővá-
ros közigazgatási területén a járművel várakozás rend-
jének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az 
üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) módosítását.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak 
megfelelően készült hatásvizsgálatot a közgyűlési elő-
terjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Jat. 19. § (2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a la-
kosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu hon-
lapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tu-
domást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. és 3. §-okhoz

A Zuglói Önkormányzat közigazgatási területén kije-
lölt várakozási övezetekben olyan parkolójegykiadó au-
tomaták kerültek telepítésre, amelyeknél a parkolójegy 
megváltásakor az adott gépjármű forgalmi rendszámát is 
meg kell adni. Ez az adat egyrészt feltüntetésre kerül a par-
kolójegyen, másrészt elektronikus úton azonnal továbbí-
tásra kerül az ott működő parkolásüzemeltetési rendszer-
be. Ezzel lehetővé válik, hogy a parkolásüzemeltető a 
várakozási díjfizetést közvetlenül a parkolásüzemeltetési 
rendszer segítségével ellenőrizze. Ilyen esetben tehát 
nincs szükség arra, hogy a gépjármű használója a vára-
kozási díjfizetés igazolására a parkolójegyet az R. szerint 
elhelyezze a gépjárművön. Amennyiben ilyen rendszer 
kerül kiépítésre mind a várakozási övezetekben, mind a 
várakozási övezeteken kívül eső fizetővárakozóhelye-
ken, úgy a várakozási díjfizetés az azt igazoló egyéb fel-
tétel teljesítése (parkolójegy kihelyezése) nélkül már a 
parkolójegy megváltásával megtörténik.

A 4. §-hoz

A szerződéses formában közfeladatot ellátó állatmen-
tő szervezetek tevékenységük során olyan állatmentése-
ket hajtanak végre, mely a főváros polgárainak biztonsá-
gát szolgálják (pl. támadó kóbor eb befogása, elszállítása, 
vagy a Főváros közterületén kóborló vadállat / veszélyes 
egzotikus állat befogása és elszállítása).

Tevékenységükkel a fővárosi polgárok jólétéhez és 
az állatvédelmi célok megvalósulásához járulnak hozzá, 
más, fővárosi szervezettől átvállalva azt. Egyegy akció 
sokszor több órát is igénybe vesz, tevékenységüket nagy 
mértékben segítené, ha behajtási és várakozási hozzájá-
rulásban részesülnének.

A módosítás elfogadása esetében indokolt a kiadható 
engedélyek maximális számát tízzel megemelni.

Az 5. és 7. §-okhoz,
valamint a 8. § (1) bekezdéséhez

Az R. 2. melléklete szerint a Hegyvidéki Önkormány-
zat területén 2., 3. és 4. díjtételű várakozási övezeteket 
jelöl ki. A Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási te-
rületén a jelenlegi 4. díjtételű területek teljes egészében 
a 3 órás maximális várakozási idejű területek közé tar-
toznak, míg a frekventáltabb, 3. díjtételű területek teljes 
egészében a 4 órás maximális várakozási idejű területek 
közé esnek. A 2. díjtételű területeken pedig a Hegyvi-
déki Önkormányzat jelenleg parkolásüzemeltetést nem 
folytat. A Hegyvidéki Önkormányzat eredeti céljaként a 
különböző várakozási övezetek kialakításával mint irá-
nyított forgalomszabályozással kívánta a várakozási öve-
zetek maximális kihasználhatóságát elérni. A Hegyvidéki 
Önkormányzat által készített forgalomtechnikai mérések 
alapján mára azonban megállapítható, hogy a 3as és 4es 
díjtételű övezetek kihasználtsága napközben megegye-
zik, a díjtételek közötti megkülönböztetés eredeti célja 
teljesült, így értelmét vesztette a különböző díjtételű vá-
rakozási övezetek fenntartása. A jelenlegi övezeti eltéré-
sek továbbá megtévesztésre is alkalmasak, különösen a 
határoló utak mentén, ezért indokolt a Rendelet módo-
sítása akként, hogy a teljes 4. díjtételű várakozási övezet 
átkerüljön a 3. díjtételű várakozási területi besorolásba, 
illetőleg átkerüljön a jelenlegi 3 órás maximális várako-
zási idejű területi besorolásból a többi területi besorolás-
sal egyezően a 4 órás maximális várakozási idejű területi 
besorolásba, ezáltal a Hegyvidéki Önkormányzat terüle-
tén várakozni kívánók valamennyi parkolási jegykiadó
automatából, illetőleg a mobilfizetési rendszer alapján is 
ugyanazon övezet szerint, díjeltérés nélkül, egységesen 
tudják igénybe venni a nyújtott parkolási szolgáltatást.

A Hegyvidéki Önkormányzat közigazgatási határát 
képezi a Vérmező útnak a Krisztina körúttól a Várfok ut-
cáig, valamint a Várfok utcának a Vérmező úttól a Krisz-
tina körútig terjedő területe. A jelzett területen egyedül a 
Vérmező úton vannak kijelölt díjköteles várakozóhelyek, 
azonban az R. ezen útszakaszt I. kerületi várakozási öve-
zetként rögzíti. Tekintettel arra, hogy a Vérmező útnak a 
Krisztina körút és a Várfok utca közötti szakasza két ke-
rületi önkormányzat tulajdonában van és a díjfizető vá-
rakozóhelyek az úttest bal oldalán, a Hegyvidéki Önkor-
mányzat tulajdonában álló területen vannak, ezért az R. 
ilyen irányú pontosítása szükséges.
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A 6. § (2) bekezdéséhez, a 9. §-hoz,
a 10. § (2) bekezdéséhez, a 11. § (1) bekezdéséhez

és a 12. §-hoz

Az R. Újpest területén nem jelöl ki várakozási öveze-
tet, azonban az elmúlt években történt várakozásiövezet
bővítés ma már lefedi a határos XIII. kerület teljes 
területét, amely következtében a XIII. kerülettel érint-
kező újpesti területeken jelentős várakozásiigényátren
deződés tapasztalható. Ez tovább fokozza a már ma is je-
len lévő P+R várakozási igények okán meglévő parkolási 
feszültségeket.

Az Újpesti Önkormányzat Képviselőtestületének 
58/2017. (III. 30.) és 59/2017. (III. 30.) számú határoza-
tai alapján a területre vonatkozóan parkolási szokásvizs-
gálatot készíttetett. A 2017. április és május hónapokban 
elvégzett mérések eredményére tekintettel (amely azt bi-
zonyítja, hogy a területen a várakozási igények megha-
ladják a lehetőségeket), valamint arra, hogy 2013. janu-
ár 1től a kerület közigazgatási területén lévő várakozási 
övezetek üzemeltetése a kerületi önkormányzat feladat-
körébe tartozik, az Újpesti Önkormányzat Képviselőtes-
tülete 126/2017. (VI. 29.) számú határozatával kezdemé-
nyezte, hogy a József Attila utca – Attila utca – Károlyi 
István utca – Templom utca – Lőrinc utca – Lebstück 
Mária utca – Király utca – Virág utca – Munkásotthon 
utca – Erzsébet utca – Nyár utca – Kassai utca – Berda 
József utca – Budapest–Esztergom vasútvonal – Váci 
út által határolt terület időtartamkorlátozás nélküli és 
(a Szent István téri zárt parkoló kivételével) várakozási 
övezet legyen.

Az időközben megtartott egyeztetések alapján az Új-
pesti Önkormányzat polgármestere kezdeményezte, 
hogy a korábbi javaslattal ellentétben a terület az 5. díj-
tétel helyett a 4. díjtételű területek közé legyen beso-
rolva. A módosítás biztosítja a fenti területen a tarifális 
parkolásszabályozás bevezetését, és lehetőséget teremt 
a területen várakozó gépjárművek tekintetében a keres-
let–kínálat egyensúlyának biztosítására. Az új várakozási 
övezet része lesz az ÚjpestVároskapu metróállomásnál 
meglévő, jelenlegi P+R várakozóhelyek, amelyek eseté-
ben szintén célszerű biztosítani, hogy 3 órára történő díj-
fizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő 
végéig további díjfizetés nélkül lehessen várakozni, vala-
mint ez a terület 5. díjtételű marad.

A 8. § (2)–(3) bekezdéseihez

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fi-
zetőövezetek folyamatos karbantartása szükséges, mi-
vel a várakozóhelyek iránti kereslet–kínálat egyensúlyá-
nak beállítása, a várospolitikai elképzelések a tarifális 
parkolásszabályozás folyamatos változtatását igénylik. 
A Dózsa György út mentén, Budapest főváros XIV. ke-
rület Zugló Önkormányzata területén található díjfize-

tő övezet 3. díjtételű övezetként került besorolásra, míg 
Terézváros és Erzsébetváros érintkező, illetve közelben 
található területei jelenleg 5. és 4. díjtételű övezetként 
szerepelnek a Parkolási Rendeletben, így a jelenleg érvé-
nyes szabályozás szerint a két belső területen Zugló ha-
sonló területéhez képest jóval alacsonyabb áron lehet a 
várakozóhelyeket igénybe venni. E tényeket figyelem-
be véve, a dinamikus „karbantartás” okán indokolt a mó-
dosító javaslatban körülírt, és a Parkolási Rendeletet mó-
dosító rendeletbe beépíteni kívánt területeken található, 
jelenleg 4. és 5. díjtételű fizetőövezetek tarifájának meg-
változtatása, azaz a 3. díjtételű fizetőövezetbe történő át-
sorolása.

A fentieken túl fontos a lakossági szempontok fi-
gyelembevétele. A Zuglóban bevezetett fizetőparkolás 
aránytalanságot idézett elő, Terézváros és Erzsébetvá-
ros érintkező területein a jelenlegi szabályozás szerint fél 
áron lehetséges a parkolás, és ez jelentősen hozzájárul az 
érintett lakosság ellenérzéséhez és tiltakozásához, hisz ez 
tovább növeli az általuk az 56osok terének felszíni (in-
gyenes) parkolási lehetőségének megszűnése miatt érzé-
kelt problémát.

A 13. §-hoz

Az R. 5. melléklete évek óta tartalmazza eltérő időtar-
tamban kijelölt várakozási övezetként a Városliget terü-
letét, azonban a gyakorlati üzemeltetés 2017. szeptember 
1én kezdődött meg. A Városliget területét is tartalma-
zó várakozási övezet annyiban különbözik a környező, 
VI. és VII. kerületi várakozási övezetektől, hogy nem-
csak munkanapokon, hanem mindennap 8 órától 18 óráig 
kell fizetni a várakozásért. A munkanapi várakozási díj-
fizetéssel nincs különösebb probléma, azonban hétvégén 
azon emberek, akik a Városligetbe gépjárművel érkez-
nek, de nem kívánnak várakozási díjat fizetni, a szom-
szédos VI. és VII. kerületben hagyják tartósan a gépjár-
művüket. Ez hatalmas problémát jelent a terézvárosi és 
erzsébetvárosi lakosok számára, mivel a két kerület kül-
ső területén így hétvégenként nem lehet találni szabad 
várakozóhelyet.

A terézvárosi és az erzsébetvárosi lakosok életminő-
ségének javítása érdekében megoldás az erre vonatkozó 
jelenlegi rendelkezés hatályon kívül helyezése annak ér-
dekében, hogy a Városliget területén és vonzáskörzeté-
ben szombatonként, vasárnaponként és az ünnepnapokon 
a többi várakozási területhez hasonlóan ne kelljen vára-
kozási díjat fizetni. Ez nemcsak a helyben lakók érdekeit 
szolgálja, hanem a Városligetbe szórakozás és kikapcso-
lódás céljából érkező emberekét is, hiszen többet költhet-
nek a kikapcsolódásra.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló

69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról,
valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1–6. § vonatkozásában a környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) 
bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva;
a 7. § vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekez-
dés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 9. § b) pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

[A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése ese-
tén:]
…
„b) elrendelheti 

ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazga-
tási területén való használatának korlátozását 
vagy közlekedésének tilalmát, amelyek forgalmi 
engedélye „0”, „1”, „2”, „3” vagy „4” környe-
zetvédelmi osztályt jelölő kódot tartalmaz, vagy 
nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő 
kódot; 

bb) belső égésű motorral hajtott segédmotoros ke-
rékpárok Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén való használatának korlátozását vagy közle-
kedésének tilalmát;”

2. §

A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép:

[A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése ese-
tén:]
…
„b) elrendelheti 

ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazga-
tási területén való használatának korlátozását 
vagy közlekedésének tilalmát, amelyek forgal-
mi engedélye „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „7” 
vagy „8” környezetvédelmi osztályt jelölő kódot 
tartalmaz, vagy nem tartalmaz környezetvédelmi 
osztályt jelölő kódot;

bb) belső égésű motorral hajtott segédmotoros ke-
rékpárok Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén való használatának korlátozását vagy közle-
kedésének tilalmát;”

3. §

A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép:

[A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése ese-
tén:]
…
„b) elrendelheti 

ba) azon gépjárművek Budapest főváros közigazga-
tási területén való használatának korlátozását 
vagy közlekedésének tilalmát, amelyek forgalmi 
engedélye „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „7”, „8”, 
„10” vagy „11” környezetvédelmi osztályt jelö-
lő kódot tartalmaz, vagy nem tartalmaz környe-
zetvédelmi osztályt jelölő kódot;

bb) belső égésű motorral hajtott segédmotoros ke-
rékpárok Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén való használatának korlátozását vagy közle-
kedésének tilalmát;”

4. §

(1) A Rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

[A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorláto-
zás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban fog-
laltakon túl – mentesülnek:]

„a) a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítá-
si szolgáltatást végző gépjárművek;”

(2) A Rendelet 10. § j) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
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[A 9. § b) pontja alapján elrendelt forgalomkorláto-
zás alól – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontban fog-
laltakon túl – mentesülnek:]

…
„j) az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma 

6 órától 10 óráig;”

5. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(1) A Rendelet 9. § b)–c) pontjaiban foglalt korláto-
zások és tilalmak, valamint a 4/A. § d) pontja szerinti ti-
lalom betartását – a vonatkozó jogszabályok szerint – az 
illetékes hatóságok ellenőrzik.”

6. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztálya (a továbbiakban: PMKKTF)” szöveg-
rész helyébe az „az illetékes környezetvédelmi hatóság” 
szöveg lép.

(2) A Rendelet 6. §ában az „a PMKKTF” szöveg-
rész helyébe az „az illetékes környezetvédelmi hatóság” 
szöveg lép.

(3) A Rendelet 10. § i) pontjában az „a PMKKTF” 
szövegrész helyébe az „az illetékes környezetvédelmi ha-
tóság” szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti a Budapest főváros közigazgatási terü-
letén a járművel várakozás rendjének egységes kialakítá-
sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek 
tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. 
Kgy. rendelet 5. § (3) bekezdése.

8. §

(1) A rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivé-
telével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2018. október 1én lép hatályba.

(3) A 3. § 2019. október 1én lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet) gépjár-
műforgalomkorlátozásra vonatkozó előírásainak felül-
vizsgálatát és módosítását a szmoghelyzetek kialakulásá-
ra és kezelésére vonatkozó legújabb kutatási eredmények, 
illetve az erre vonatkozó fővárosi tapasztalatok indokol-
ják, amelyek alapján a budapesti riasztási fokozatban al-
kalmazott intézkedések során továbbra is indokolt a gép-
járművek környezetvédelmi tulajdonsága alapján történő 
korlátozási alapelvet fenntartani.

Fenti rendelkezések hatálybalépésekor a használt gép-
járművek gyakorlatilag fele, a 2015ös adatok alapján 
52%a fog a riasztási fokozat forgalomkorlátozása alá 
esni. Mivel a fővárosi szennyezettségi szint kialakulásá-
hoz további – a közlekedési hatással összemérhető – for-
rások is hozzájárulnak, illetve ezektől független környe-
zeti tényezők is alakítják azt, ezért az 55%nál nagyobb 
mértékű fővárosi közlekedési korlátozás a mai ismere-
tek alapján már nem megalapozott. E szabályozási elv-
nek megfelelően, ha az üzemben tartott gépjárművekhez 
képest a korlátozott szennyezőbb gépjárművek aránya 
kisebb lesz, mint 45%, akkor a Rendeletet indokolt lesz 
legalább háromévenként úgy felülvizsgálni, hogy a fő-
városi riasztási fokozatban a következő dízelüzemű kör-
nyezetvédelmi osztályú gépjárművek (a 12es, dízelüze-
mű Euro 5ös), majd egy következő lépésben a 13as 
(dízelüzemű Euro 6os) kerüljenek korlátozás alá. A kö-
vetkező felülvizsgálat legközelebb – a 2018as adatok és 
újabb tapasztalatok alapján – 2019ben válik időszerűvé.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. januári ülésén javaslat-
ként elhangzott, hogy a riasztási fokozat idején korlá-
tozható, tiltható legyen a belső égésű motorral hajtott, 
rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok, robo-
gók forgalma. Ezen igényre tekintettel szükséges a Ren-
delet megfelelő módosítása.

Jelen módosítás további célja, hogy pontosításra ke-
rüljön a kivételi körbe tartozó helyi, helyközi és távolsá-
gi közúti közösségi közlekedés gépjárműveinek megha-
tározása, tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény szabályaira, valamint a fő-
városi szmogriadó elrendeléséhez adatokat szolgáltató 
és az intézkedések végrehajtásában továbbra is változat-
lanul érintett, elsősorban állami szervek névváltozása is 
kezelhető legyen.

A Rendelet fenti tartalmú módosításainak – a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (3) bekezdés és a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) be-
kezdés előírásainak megfelelő – előzetes véleményez-
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tetése megtörtént. Az illetékes államigazgatási szervek, 
hatóságok (Budapest Főváros Kormányhivatala Nép-
egészségügyi Főosztálya, Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala) által adott véleményeket a közgyű-
lési előterjesztés mellékletként tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 17. §a alapján a rendelettervezethez 
hatásvizsgálat készült, melyet a közgyűlési előterjesztés 
mellékletként szintén tartalmaz.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfele
lően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a 
www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, 
hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő ren-
delettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A riasztási fokozat alatti további forgalomkorlátozá-
si szabályokkal megegyezően bevezetésre kerül a belső 
égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok forgal-
mának tilalma is.

A 2. §-hoz

Jelen módosítással a korlátozandó gépjárművek köre 
bővül: az eddigi korlátozásokon túl korlátozva az Euro
3 előírásnak megfelelő dízelüzemű gépjárműveket is, 
2018. október 1ei hatálybalépéssel.

A 3. §-hoz

Jelen módosítással a korlátozandó gépjárművek köre 
bővül: az eddigi korlátozásokon túl korlátozva az Euro
4 előírásnak megfelelő dízelüzemű gépjárműveket is, 
2019. október 1ei hatálybalépéssel.

A 4. §-hoz

Az eredeti célkitűzés pontosítását a személyszállítá-
si szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény megal-
kotása, az azzal való összhang megteremtése is idősze-
rűvé tette.

Az „élelmiszeráruszállító gépjárművek célforgalma” 
kivételi kör meghatározásakor a jogalkotó eredeti szán-

déka az volt, hogy a lakosság élelmiszerellátása zavar-
talan legyen, elsősorban az élelmiszert forgalmazó üzle-
tek árufeltöltése, az oktatási, egészségügyi intézmények 
közétkeztetése, élelmiszerellátása során, továbbá az ön-
kormányzatok által biztosított szociális ételszállításkor, 
különösen a mozgáskorlátozottak, otthonápoltak ellátá-
sa esetében. Ettől a célkitűzéstől indokolt megkülönböz-
tetni különösen az olyan készételkiszállítókat, futárokat, 
akik szolgáltatásukat korlátozással érintett gépjárművel, 
főleg a délutáni, esti időszakban végzik. A megengedhe-
tő időtartam meghatározása során figyelembe kellett ven-
ni a légszennyezettségi szint egy napon belüli, általában 
ciklikus változásán túl a Budapest főváros közigazgatá-
si területén a teherforgalom közlekedésének szabályozá-
sáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
alkalmazott – a KRESZtáblák kiegészítő tábláján meg-
jelölt – időtartamokat.

Az 5–6. §-okhoz

A szmogriadós intézkedések végrehajtásában érintett 
állami szervek névváltozása miatt több helyen szükséges 
rugalmasabb (utaló) szabály alkalmazása.

A 7. §-hoz

A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: Parkolási rendelet) idejétmúlt ren-
delkezésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 
A korábbi időszakban szmogriadó esetére a párospárat-
lan rendszámú gépjárművek forgalmának korlátozásához 
kötődött a Parkolási rendelet azon szabálya, hogy a ki-
hirdetéssel azonnal hatályba lépő korlátozás miatt a vá-
rosban bennrekedt járművek ingyen parkolhassanak ad-
dig, amíg a korlátozást fel nem oldják. Mivel a jelenlegi 
szmogriadószabályozásban már kellő idő áll rendelke-
zésre a korlátozással érintett gépjárműtulajdonosok szá-
mára a gépjárművel történő távozásra, illetve a jövőbeli 
utazások áttervezésére, így kifejezetten a forgalomcsök-
kentési cél ellen hatna szmogriadó esetén, ha a korlátozás 
alá eső járművek továbbra is ingyenesen parkolhatnának, 
illetve a parkolási lehetőség kínálata bővülne.

A 8. §-hoz

A rendelet lépcsőzetes hatálybalépését szabályozza.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
42/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatról szóló

5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § 
(2) bekezdés b) pontjában és a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatról szó-
ló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. (térképi) mellékletét képező 1:10 000 mé-
retarányú tervlapsorozat 65412 szelvénye a Budapest 
XIV. kerület, Hungária krt. – Kerepesi út – Ifjúság útja és 
Stefánia út által határolt területre vonatkozóan az e ren-
delet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosul.

2. §

A Rendelet 2. (térképi) mellékletét képező 1:35 000 
méretarányú tervlap a Budapest XIV. kerület, Hungária 
krt. – Kerepesi út – Ifjúság útja és Stefánia út által hatá-
rolt területre vonatkozóan az e rendelet 2. számú mellék-
letében foglaltaknak megfelelően módosul.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 
egészét érintő településrendezést a Fővárosi Önkormány-
zat feladatává teszi. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) a 62. § (7) bekezdése 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Ön-
kormányzat megalkotta a Fővárosi rendezési szabályzat-
ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletét.

A metrófelülépítés fejlesztését megalapozó kerületi 
építési szabályzat készült, amelynek javaslatai nincsenek 
összhangban a Budapest főváros rendezési szabályzat-
ról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelettel (a továb-
biakban: FRSZ). 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben a 
helyi építési szabályzat eltér a fővárosi településrendezé-
si eszközöktől, akkor azok módosításáról előzetesen gon-
doskodni kell. 

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással, az e rende-
let mellékletét képező térképi mellékleteken jelölteknek 
megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A metrófelülépítés fejlesztését megalapozó kerületi 
építési szabályzatnak az FRSZszel való összhang bizto-
sítása érdekében az FRSZ 1. (térképi) mellékletét képező 
1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 65412 szelvénye 
tartalmának módosítására vonatkozik.

A 2. §-hoz

A metrófelülépítés fejlesztését megalapozó kerületi 
építési szabályzatnak az FRSZszel való összhang bizto-
sítása érdekében az FRSZ 2. (térképi) mellékletét képe-
ző 1:35 000 méretarányú tervlap tartalmának módosítá-
sára vonatkozik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 42/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelethez*
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy rendelet 1. mellékletének módosítása

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., 
Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 42/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelethez*
Az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy rendelet 2. mellékletének módosítása

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., 
Bárczy István utca 1–3.)

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
43/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás
Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 42. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata az autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatónak Budapest főváros közigazgatási területén 
történő működésére vonatkozóan – a fővárosi környe-
zet és a lakosság egészségének védelme, az utasforga-
lom biztonságos és magas színvonalon történő ellátása, 
a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának 
biztosítása érdekében – a 4–6. §ban meghatározott felté-
teleket állapít meg.  

(2) Budapest főváros közigazgatási területén az autó-
busszal végzett különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási szolgáltóra vonatkozó járati engedély kiadásá-
hoz – ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő 
és szervező szolgálat működését is – a vonatkozó jogsza-
bályokban előírtakon túl a 4–6. §ban meghatározott fel-
tételek teljesítése szükséges. 

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti 

személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 2. § 20. pontjában meghatáro-
zott személyszállítási szolgáltatás autóbusszal való 
végzése; 

b) egyedi jármű: a közúti járművek műszaki megvizs-
gálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
(a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerint egyedi 
forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező jár-
mű;

c) Közlekedésszervező: a Fővárosi Önkormányzat 
rendeletében az Sztvben meghatározott feladatok 
átadásával kijelölt szervezet;

d) megállóhely: a tömegközlekedési (autóbusz, troli-
busz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, li-
begő) megálló a tömegközlekedési járműre történő 
fel és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközle-
kedési járműre történő várakozás céljára közterü-
leten elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így 
járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) 

jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem követke-
zik, a megállót, állomást jelző táblától a járda terü-
letéből
da) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű 

esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű 
esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős meg-
álló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

db) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosz-
szú terület,

dc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú 
terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró; 
e) muzeális jellegű jármű: a gépjárműadóról szóló 

1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontja szerin-
ti követelményeknek megfelelő jármű;

f) városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehe-
tő, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és 
útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes 
utazási jogosultággal a ki és beszállást meghatáro-
zott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő 
autóbusszal végzett, különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatás, amelynek elsődleges 
célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak be-
mutatása;

g) végállomás: személyszállítási közszolgáltatás, 
vagy városnéző autóbuszos szolgáltatások céljára 
kialakított, végállomási funkciókat is biztosító au-
tóbuszmegállóhely.

3. §

(1) Budapest főváros közigazgatási területén az autó-
busszal végzett különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási tevékenységre járati engedély – az Sztvben 
és az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítá-
si és saját számlás személyszállítási tevékenység vég-
zésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltéte-
lek mellett – az e rendeletben meghatározott feltételekkel 
adható ki.

(2) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó sze-
mélyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező tevé-
kenység – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja és 12. § (3) bekezdé-
se alapján – kizárólag koncesszió útján, a koncesszióról 
szóló 1991. évi XVI. törvény 20. § (1) bekezdése szerinti 
koncessziós társaság alapításával végezhető.

(3) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás vonatkozásában – a koncessziós 
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jogra tekintettel – járati engedély iránti kérelmet kizáró-
lag a (2) bekezdésben meghatározott koncessziós szer-
ződéssel rendelkező koncessziós társaság, valamint a 
koncessziós tevékenység ellátásában szerződés alapján 
közreműködő vállalkozás nyújthat be.

4. §

(1) Budapest közigazgatási területén az autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 
a PM10 koncentrációra vonatkozóan legalább a KöHÉM 
rendelet szerinti EURO 4 vagy annál magasabb környe-
zetvédelmi kategóriába sorolt járművel végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb 
környezetvédelmi előírást az alábbi autóbusz teljesíti:

a) legalább EURO 4 motorral rendelkező jármű; vagy
b) a jármű igazolt kibocsátású, teljesáramú részecske-

szűrővel felszerelt; vagy
c) a járműnek nincs ilyen típusú kibocsátása (pl. elekt-

romos hajtás esetén).

(3) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás során alkalmazandó járművek, az 
egyedi, valamint a muzeális járművek a KöHÉM rende-
let szerinti forgalomba helyezés során megállapított kör-
nyezetvédelmi kategóriával vehetnek részt a Budapest 
területén ellátandó különcélú menetrend szerinti szolgál-
tatásokban.

5. §

(1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend sze-
rinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) arcu-
latát a járat üzemeltetője a Fővárosi Önkormányzat által 
meghatározott arculati irányelvek alapján a járati enge-
délyben megállapított előírások szerint alakítja ki.

(2) A járati engedélyben az arculati előírásokat vala-
mennyi üzemeltető tekintetében, a fő elemek vonatkozá-
sában egységesen kell meghatározni olyan módon, hogy 
azok Budapest Főváros arculati elemeit, valamint látvá-
nyosságait visszatükrözzék. 

(3) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend sze-
rinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) üze-
meltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett 
autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen.

(4) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás tekintetében a járműveken Buda-
pest Főváros logóját a járati engedélyben meghatározott 
módon fel kell tüntetni.

(5) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás köteles biztosítani, hogy az általa 
üzemeltetett jármű külső megjelenése – az (1)–(4) bekez-

désben meghatározottakon felül – megfeleljen a koncesz-
sziós szerződésben rögzített követelményeknek is.

6. §

(1)  Az autóbusszal végzett különcélú menetrend sze-
rinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) a me-
netrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított meg-
állóhelyeket csak a közútkezelői véleményben foglaltak 
szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtar-
tamban veheti(k) igénybe. A megállóhasználat szabályait 
a járati engedély tartalmazza. 

(2) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend sze-
rinti személyszállítási szolgáltatók részére a helyi közös-
ségi közlekedési szolgáltatási tevékenység végzéséhez 
szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, egyéb utas-
forgalmi létesítményekhez való hozzáférést az azokat 
üzemeltető Közlekedésszervező – az Sztv. 3. § (1) bekez-
désében meghatározottakkal összhangban – erre irányu-
ló szerződés alapján biztosítja. Az állomások, megálló-
helyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatának 
szabályait a járati engedély tartalmazza.

(3) A Közlekedésszervező a megállóhelyek használa-
tára vonatkozó feltételeket honlapján közzéteszi.

(4) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a Közlekedés-
szervező jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli 
forgalmi helyzet megszűnéséig korlátozni.  

(5) A városnéző autóbuszjáratot működtető személy-
szállítási szolgáltatás esetén a koncessziós szerződésben 
meghatározott hálózat tekintetében az állomások, megál-
lóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatá-
nak, valamint a megállóhelyi és a végállomási infrastruk-
túra igénybevételének önköltségi díját a koncessziós díj 
tartalmazza.  

7. §

(1) A rendeletben előírt feltételek betartását a Közle-
kedésszervező ellenőrzi, az ellenőrzése során tapasztalta-
kat jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a já-
rati engedélyt érintő intézkedés szükséges, a Közleke-
désszervező az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a 
jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül továb-
bítja a Fővárosi Önkormányzat részére. A jegyzőkönyv-
höz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt 
álláspontját, valamint a szükséges intézkedésre vonatko-
zó javaslatát is.

8. §

(1) A rendelet 2018. június 30án lép hatályba.
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(2) Budapest Főváros területén az autóbusszal végzett 
különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgálta-
tás a rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott járati 
engedélyek alapján, az azokban eredetileg foglalt feltéte-
lek fenntartásával 2018. június 30ig végezhető.

9. §

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
(HL L 376., 2006.12.27., 36–68. o.) való megfelelést 
szolgálja.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros működése és megítélése szempont-
jából kiemelt jelentősége van azoknak a közösségi közle-
kedési szolgáltatásoknak, amelyeket a fővárosi lakosok, 
valamint az ide utazó látogatók, turisták igénybe vehet-
nek városon belüli utazásaik során.

E tevékenységek kisebb, de piaci és idegenforgalmi 
szempontból igen jelentős részét képezik az autóbusz-
szal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatások.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 42. § (3)–(4) bekezdései alapján a Fővárosi 
Önkormányzat a közigazgatási területén az autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatatásra vo-
natkozó járati engedély kiadását – ideértve a személy-
szállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat 
működését is – a vonatkozó jogszabályokban előírtakon 
túl rendeletében – a törvényi keretek között – meghatáro-
zott feltételekhez kötheti. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján a helyi különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási szolgáltatás kizárólagos önkormányzati gazda-
sági tevékenység, amelyet az önkormányzat vagy maga 
lát el, vagy kizárólag koncessziós jogviszony keretében 
adhat át üzemeltetésbe.

A piac szabályozatlansága, illetve a kiszámítható mű-
ködési feltételek hiánya – az elvárható működési keretek 
kialakítására vonatkozó törekvések ellenére – mára olyan 
helyzet kialakulását eredményezte a városnéző buszos 
szolgáltatások tekintetében, amely nem méltó a Főváros 
arculatához, és nem szolgálja megfelelően a Főváros tu-
risztikai, működési és gazdálkodási érdekeit.

Jelen rendelet célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 
lakosság és az igénybe vevő utasok érdekeinek megfele
lően hosszú távú szabályozási keretet adjon e szolgálta-
tások végzésének helyi feltételeire.

A rendelet által szabályozott fő területek:
a) a tevékenység végzéséhez igénybe vett járművek-

kel kapcsolatos környezetvédelmi és műszaki elő-
írások,

b) a tevékenységhez kapcsolódóan az utasforgalom 
biztonságos és magas színvonalon történő ellátásá-
ra vonatkozó szabályozók kialakítása, 

c) a tevékenység végzése során alkalmazandó arculati 
és külső megjelenési előírások,

d) a szolgáltatásoknak a Főváros közútjain történő le-
bonyolítására, a menetrend szerinti közszolgáltatá-
sokkal, valamint az ahhoz kapcsolódóan kialakított 
megállóhelyek igénybevételének összehangolásá-
val kapcsolatos szabályozók,

e) a koncessziós tevékenységi körbe bevonásra kerü-
lő városnéző (hopon hopoff) autóbuszos szolgál-
tatások esetében a koncessziós szerződés és a járati 
engedély törvényen alapuló alkalmazásával (kettős 
piachoz jutási engedély) kapcsolatos speciális sza-
bályok.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját határozza meg. 

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartal-
mazza. 

A 3. §-hoz

Rögzíti, hogy Budapest főváros közigazgatási terüle-
tén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerin-
ti személyszállítási tevékenységre járati engedély a ren-
deletben foglalt feltételek mellett adható ki. Városnéző 
autóbuszos személyszállítási szolgáltatás kizárólag kon-
cesszió útján, koncessziós társaság alapításával végez-
hető. 

A 4. §-hoz

Általános szabályként az autóbuszok környezetvé-
delmi besorolását határozza meg akként, hogy a PM10 
koncentrációra vonatkozóan EURO 4 környezetvédelmi 
besorolású járművel végezhető különcélú menetrend sze-
rinti személyszállítási tevékenység.

A koncessziós jogviszony alapján végezhető tevé-
kenység során alkalmazott járművekkel kapcsolatos spe-
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ciális környezetvédelmi előírásokat a koncessziós szer-
ződés tartalmazza. A muzeális és egyedi kialakítású 
járművek a hatósági forgalomba helyezés során megha-
tározott környezetvédelmi besorolással láthatják el a te-
vékenységet.

Az 5. §-hoz

Az autóbuszok külső megjelenésére vonatkozó szabá-
lyokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A közforgalmi célra kialakított megállóhelyek zavar-
talan igénybevételéhez fűződő társadalmi érdek érvény-
re juttatása érdekében szabályozni szükséges a különcélú 
járatok megállóhelyhasználatát, illetve a rendkívü-
li forgalmi helyzet esetén alkalmazandó intézkedéseket. 
A megállóhelyek fenntartásának költségeihez történő 

hozzájárulás biztosítja egyrészt az indokolatlan igénybe-
vétel csökkenését, másrészt szabályozott feltételeket te-
remt a megállóhelyek használata tekintetében.

A 7. §-hoz

A járati engedély feltételeinek ellenőrzése kapcsán a 
Közlekedésszervező részfeladatait rögzíti.

A 8. §-hoz

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezéseket tartal-
maz.

A 9. §-hoz

Az Európai Unió jogával való összhangra vonatkozó 
rendelkezést tartalmaz.

s
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II. rész

Kivonat 
a Fővárosi Közgyűlés

2017. szeptember 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1285/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Csillaghegyiöblözet 
árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozata-
lára” című előterjesztés napirendről történő levéte-
lére vonatkozó indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1286/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Ferihegyi gyorsforgalmi út kor-
szerűsítése” című előterjesztés napirendre vételére 
vonatkozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1287/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „BVH Zrt. biztosítási pályáza-
ta” című előterjesztést. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1288/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Bálna Budapest Ke-
reskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati 
eljárás keretében történő értékesítésére” című elő-
terjesztés napirendről történő levételére vonatkozó 
indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1289/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat Budapest településké-
pi arculati kézikönyvének és a településkép védel-
méről szóló rendeletének elfogadására” című elő-
terjesztés napirendről történő levételére vonatkozó 
indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1290/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 

 1. Javaslat Együttműködési és Barátsági Megálla-
podás megkötésére Budapest Főváros és Szófia 
Főváros között 

 2. Javaslat személyi döntések meghozatalára 
 3. Javaslat a Bethlen Gábor Alapítvány támogatá-

sára 
 4. Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret ter-

hére alapítványok részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 

 5. Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és 
Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás kere-
tében történő értékesítésére 

 6. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal egyes folyamatosan ellátandó üzemel-
tetési feladatai 2018–2019. évi pénzügyi fede-
zetének biztosítására 

 7. Javaslat a Bp. X., Üllői út 124/a. fszt. 2–3. (ter-
mészetben: Bp. X., Zágrábi út 5.) szám alatti in-
gatlan ingyenes használatba adására a Magyar 
Református Egyház Válaszút Misszió részére 

 8. Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 
9–11. szám alatti ingatlan egy részére vonatko-
zó haszonkölcsönszerződés elfogadására 

 9. Javaslat Budapest településképi arculati kézi-
könyvének és a településkép védelméről szóló 
rendeletének elfogadására 

10. Javaslat a Csillaghegyiöblözet árvízvédelmé-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

11. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep III. tisztítási fokozata üzemeltetési 
többletköltségeinek elszámolására 

12. Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 
2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek 
teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzá
ció  elszámolásának elfogadására 

13. Javaslat a Margitszigeten keletkező állati ere-
detű melléktermékek kezelésére kötött, 2017. 
november 30ig hatályos szolgáltatási szerző-
dés fedezetének további két évre történő bizto-
sítására 

14. Javaslat a 2015. évi vis maior pályázatokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

15. Javaslat a „Csepel városközpont és autóbusz
állomások (tervezés)” c. pont feladattal kapcso-
latos döntések meghozatalára 

16. Javaslat az „1es villamosvonal meghosszab-
bítása Etele térig – Könyves Kálmán krt., Nép-
liget és Mester utca közötti villamosvágány 
átépítése” tárgyú feladat fejlesztési megállapo-
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dásának és engedélyokiratának 2. sz. módosítá-
sára 

17. Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szó-
ló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására 

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és 
Piac Igazgatósága által 2016. évben megkez-
dett, valamint az időközben felmerült fejleszté-
si feladatok 2017. évi tervbe vételére 

19. Javaslat Budapest Főváros közigazgatási terüle-
tén a teherforgalom közlekedésének szabályo-
zásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására 

20. Javaslat a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv-
ről szóló 49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet 
hatályon kívül helyezésére 

21. Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek 
és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának mó-
dosítására 

22. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 
alapító okiratának és a Budapest Esély Nonpro-
fit Kft. szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására 

23. Budapest Esély NKft. 2017. évi közszolgáltatá-
si szerződésének 1. számú módosítása 

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntar-
tásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított szociális intézmények, valamint a 
családok átmeneti otthonai térítési díjairól és 
a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rende-
let módosítására 

25. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó óvo-
dák létszámfejlesztésére

26. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei szakmai programjában 
megfogalmazott feladatok végrehajtásával kap-
csolatos döntések meghozatalára 

27. Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok, 
valamint a Magyar Gyula Kertészeti Szakgim-
názium és Szakközépiskola vagyonkezelésében 
lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóvá-
hagyására 

28. Javaslat Liszt Ferencmellszobor készítésére 
Buenos Aires városa részére történő ajándéko-
zás céljából 

29. Javaslat Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 
8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára

30. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásá-
ról

31. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjé-
nek munkavégzésre irányuló további jogviszo-
nyával kapcsolatos döntésre 

32. Javaslat a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” záró beszá-
molójának elfogadására 

33. Javaslat 2017. évi támogatási szerződés megkö-
tésére a BDK Kft.vel

34. Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálására

35. Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs pályá-
zatok egyes támogatási szerződéseinek megkö-
tésére 

36. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2017. október 5én tartandó rendkívüli közgyű-
lésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések 
meghozatalára 

37. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. ok-
tóber 4ei rendkívüli közgyűlésének napirendi 
pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára

38. Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 
program Intelligens emobilitás támogatása a 
városokban c. felhívásra (Smartify) 

39. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemé-
lyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői ja-
vadalmazási szabályzatának módosítására 

40. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, 
az EMIH Budavári Hitközség és a BTM között 
megkötött megállapodás módosítására 

41. Javaslat kulturális ágazathoz tartozó társasággal 
összefüggő tulajdonosi döntés meghozatalára 

42. Javaslat együttműködési megállapodás megkö-
tésére a Magyar Szinkronúszó Szövetséggel a 
2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokság-
gal összefüggésben 

43. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

44. Javaslat a vadgesztenyefák védelmére a Fővá-
rosi Önkormányzat közigazgatási területén 

45. Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbi-
lincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módo-
sítására 

46. BVH Zrt. biztosítása pályázata

A napirend 1. pontja: Javaslat együttműködési és ba-
rátsági megállapodás megkötésére Budapest Főváros és 
Szófia Főváros között

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1291/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékleté-
ben csatolt együttműködési és barátsági megállapo-
dást Budapest Főváros és Szófia Főváros között, és 
felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1292/2017. (IX. 27.) 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 b) pontjában foglaltak alapján a Bu-
dapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb 
szervének hatáskörében eljárva 
– Tudomásul veszi dr. Jeney Orsolya igazgatósági 
tagságáról 2017. augusztus 31. napjával történő le-
mondását. 
– Megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának 
2017. szeptember 28. napjától Bakonyi Klára Zitát 
(an.: ..............; szül.: ..............), a többi igazgatósá-
gi tag megbízatásával és díjazásával összhangban 
2019. október 31. napjáig, bruttó 160 000 Ft/hó, 
azaz egyszázhatvanezer forint/hó összegű díjazás 
megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvéte-
le a köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tör-
vény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a szemé-
lyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1293/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi 
Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Nonpro-
fit Részvénytársaság legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva 
– Tudomásul veszi Nagy László Albert munka
vállalói küldöttnek az FKF Zrt. felügyelőbizottsá-
gában betöltött tisztségének megszűnését.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsá-
gi tagjának az FKF Zrt. Üzemi Tanácsa által je-
lölt dr. Becker Pált (anyja neve: .............., születé-
si hely, idő: .............., ..............) 2017. szeptember 
28. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbí-
zatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, 
díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásá-
val azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó, azaz 
egyszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg 
azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működésé-
ről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekez-
désében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a szemé-

lyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1294/2017. (IX. 27.) 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 b) pontjában foglalt hatáskörében el-
járva a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetőjé-
nek, Pirisi Károlynak munkaszerződését határozat-
lan idejű munkaszerződésre módosítja – a jelenlegi 
munkabér változatlanul hagyása mellett – 2017. ok-
tóber 15. napjával. 

Határidő: 2017. október 15. 
Felelős: Tarlós István 

1295/2017. (IX. 27.) 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 BKV Panorá-
ma Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervé-
nek hatáskörében eljárva 
– Tudomásul veszi Fodor Artúr a BKV Panoráma 
Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről 
történő lemondását.
– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági 
tagjának dr. Benda Józsefet (anyja neve: .............., 
születési hely, idő: .............., ..............) 2017. szep
tember 28. napjától a többi felügyelőbizottsági tag 
megbízatásával összhangban 2019. október 31. nap
jáig, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag dí
jazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó, 
azaz nyolcvanezer forint/hó összegben állapítja meg 
azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság ve-
zető tisztségviselője útján gondoskodjon a szemé-
lyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1296/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Budapest Bábszínház Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagja, Komássy Ákos beje-
lentését, miszerint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § 
(4) bekezdésének megfelelően a Budapesti Báb-
színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagi fel-
adatait 2017. szeptember 1. napjától díjazás nélkül 
látja el.
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1297/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bu-
dapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása 
nélküli határozathozatala során Budapest Főváros 
Önkormányzata mint részvényes képviseletében 
eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” 
szavazatával támogassa a következő döntések meg-
hozatalát:
– Dr. Nagy Zsigmond jelenlegi felügyelőbizott-
sági tag 2017. szeptember 21. napjával történő le-
mondásának tudomásulvételét.
– Fábián László jelenlegi felügyelőbizottsági tag, 
egyben elnök 2017. szeptember 21. napjával törté-
nő a tagi tisztség fenntartása mellett az elnöki tiszt-
ségéről történő lemondásának tudomásulvételét.
– Vékássy Bálint (anyja neve: ……………, szü-
letési hely, idő: ………….., ……………..) meg-
választását a Társaság felügyelőbizottsági tagjává, 
egyben elnökévé a Társaság közgyűlési ülés tartása 
nélküli határozathozatalának napját követő naptól 
a végelszámolás befejezéséig tartó, de legkésőbb 
2018. december 31. napjáig tartó határozott időtar-
tamra, díjazás megállapítása nélkül.
– Fábián László (anyja neve: ……………, szüle-
tési hely, idő: ……………, ……………..) mandá-
tumának meghosszabbítását a Társaság közgyűlési 
ülés tartása nélküli határozathozatalának napját kö-
vető naptól a végelszámolás befejezéséig tartó, de 
legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó határo-
zott időtartamra, díjazás megállapítása nélkül.
– A felügyelőbizottság valamennyi tagja a Társa-
ság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathoza
talának napját követő naptól a végelszámolás be-
fejezéséig tartó időtartamra feladatait díjazás 
megállapítása nélkül lássa el.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Budapest 2024 Zrt. közgyűlési ülés 
tartása nélküli határozathozatala során Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes képvise-
letében kötött mandátummal eljárva vegyen részt, 
és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. 
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli 
határozathozatalának napja 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat a Bethlen Gábor Ala-
pítvány támogatására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Szalay
Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1298/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 
bek. 16. pontjában foglaltak alapján csatlakozni 
kíván a Bethlen Gábor Alapítvány „Keresztszülő
program”jához, és ennek érdekében 5 évre szóló 
együttműködési megállapodást kíván kötni a Beth-
len Gábor Alapítvánnyal. 

1299/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány „Ke-
resztszülőprogram”jához történő csatlakozásra 
tekintettel a 2017/2018as tanévben a Bethlen Gá-
bor Alapítvány támogatására 9 000 E Ft támogatást 
biztosít a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, 
azon belül a tartalékok előirányzata terhére.

1300/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A Bethlen Gábor Alapítvány 2017/2018as tanévi 
támogatása érdekében 9 000 E Fttal csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azo-
nos összeggel megemeli az új „838802 Bethlen Gá-
bor Alapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre 
és az EUnak előirányzatát.

1301/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Beth-
len Gábor Alapítvány részére a 2018/2019es tan-
évtől évente a 2021/2022es tanévig minimum 
50 diák iskoláztatási és kollégiumi elhelyezését 
180 000 Ft/fő/tanév összegben támogatja, és egy-
ben felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018–2021. 
évi költségvetéstervezések során kerüljön megter-
vezésre a Bethlen Gábor Alapítvány adott évi támo-
gatásának összege.

Határidő: a 2018., 2019., 2020., 2021. évi költségve-
tés tervezése 

Felelős: Tarlós István 

1302/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
és a Bethlen Gábor Alapítvány között a „Kereszt-
szülőprogram” támogatása tárgyban megkötendő 
5 évre szóló együttműködési megállapodást az elő-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

1303/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. mel-
lékletének 6.9 pontjában a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi 
Önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapítvány kö-
zött a 2017/2018as tanévben 50 diák iskoláztatási 
és lakhatási támogatása tárgyban megkötendő tá-
mogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat a 2016. évi Bűnmeg-
előzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támo-
gatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1304/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Józsefváros 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 2015. év-
ben FPH015/2713/2016. számú támogatási szer-
ződés alapján nyújtott 2 500 E Ft összegű egysze-
ri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
szóló, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti be-
számolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy 
erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1305/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Ferencváro-
si Közbiztonsági Közalapítvány részére 2015. év-
ben FPH015/2842/2016. számú támogatási szer-
ződés alapján nyújtott 2 000 E Ft összegű egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
szóló, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti be-
számolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy 
erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1306/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapest 
II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány részére 2015. 
évben FPH015/2702/2016. számú támogatási 
szerződés alapján nyújtott 2 500 E Ft összegű egy-
szeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználá-
sáról szóló, az előterjesztés 8. sz. melléklete sze-
rinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, 
hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1307/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Terézvá-
ros Közrendjéért és Közbiztonságáért Alapítvány 
részére 2015. évben FPH015/2722/2016. számú 
támogatási szerződés alapján nyújtott 2 000 E Ft 
összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás 
felhasználásáról szóló, az előterjesztés 10. sz. mel-
léklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpol-
gármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Bálna Budapest Ke-
reskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás 
keretében történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1308/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván vitát folytatni a Közgyű-
lés következő ülésén a Bálna projekt beruházásai-
val kapcsolatban.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1309/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító javasla-
tát, mely szerint a beterjesztett határozati javaslat 
1. pontja helyébe az alábbi 1. pont kerül, és a 2. 
pontját törli:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest 
Főváros Önkormányzata nyílt pályázati eljárás le-
folytatása útján kívánja a Budapest IX., Fővám tér 
11–12./Budapest IX. kerület, Közraktár utca 1. sz. 
„felülvizsgálat alatt”, 37061/7 helyrajzi számon 
nyilvántartott 12 975 m² alapterületű, „kivett keres-
kedelmi központ és kulturális központ” megneve-
zésű ingatlan üzemeltetési jogát hasznosítani.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vagyonrendelet-
ben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
szerint az üzemeltetési jog biztosítására irányuló 
eljárás előkészítéséről gondoskodjon, és az erre irá-
nyuló javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1310/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
23. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy 
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nyílt pályázati eljárás lefolytatása útján értékesíte-
ni kívánja a Budapest IX., Fővám tér 11–12./Buda-
pest IX. kerület, Közraktár utca 1. sz. „felülvizsgá-
lat alatt”, 37061/7 helyrajzi számon nyilvántartott 
12 975 m² alapterületű, „kivett kereskedelmi köz-
pont és kulturális központ” megnevezésű ingatlant.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. mint 
a Fővárosi Önkormányzat ügyleti képviselője útján 
gondoskodjon a Vagyonrendeletben és a közszol-
gáltatási szerződésében foglaltak szerint eljárva az 
értékesítésre irányuló eljárás lefolytatásáról az elő-
terjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati ki-
írásban, illetőleg ahhoz tartozó dokumentációban 
foglalt feltételek szerint. 

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István

1311/2017. (IX. 27.) 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 17. § (1) bekezdés b) pontja, 21/A. § 
(1) bekezdés a) pontja, valamint a 35. § (1) és (5) 
bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nát képező 37061/7 hrsz.ú, Budapest IX., Fővám 
tér 11–12. szám alatti, Bálna Budapest épületében 
található, alaprajz szerint 0.3083 számmal jelölt, 
63,06 m² alapterületű helyiséget közfeladat ellátá-
sában való közreműködés céljából, versenyeztetési 
eljárás lefolytatása nélkül, ingyenesen használatba 
adja a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ 
Nonprofit Kft. részére.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező használati megállapodást, egy-
úttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a megállapodás BFVK Zrt.vel kötött közszolgál-
tatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező 
igazolás és általános meghatalmazás alapján meg-
hatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója 
általi aláírásáról.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

1312/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Fesz-
tivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére, 
az „Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Bu-
dapest épületében” tárgyú feladat megvalósításá-
hoz nettó 19 655 E Ft összegű támogatást biztosít.

1313/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Az „Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Bu-
dapest épületében” feladat fedezetének rendezése 
érdekében csökkenti a „810601 Budapesti Feszti-
vál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím ki-
adási, azon belül az egyéb beruházási célú támo-

gatások áhtn kívülre és az EUnak előirányzatát 
55 345 E Fttal, továbbá azonos összeggel megeme-
li a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon 
belül a tartalékok előirányzatát.

1314/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Új Budapestinfo Pont 
kialakítása a Bálna Budapest épületében” feladat 
megvalósításhoz szükséges támogatási szerződést 
az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal.

Határidő: a TVI állásfoglalását követő 15 nap
Felelős: Tarlós István

1315/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az eredményes pá-
lyázati eljárás során a nyertes ajánlattevőre irányu-
ló döntéssel egyidejűleg terjessze elő Budapest Fő-
város Önkormányzata részéről a BFTK NKft.vel, 
valamint a BTMmel kötendő bérleti szerződést.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal egyes folyamatosan ellátandó 
üzemeltetési feladatai 2018–2019. évi pénzügyi fedezeté-
nek biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1316/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgár-
mesteri Hivatal „Tűzjelző rendszer karbantartása”, 
„Tűzjelző rendszer felügyelete” és „Energetikai 
szakreferens igénybevétele” elnevezésű feladataira 
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, 
azon belül a dologi kiadások előirányzatán 2018. 
évre 5 207 E Ft, 2019. évre 762 E Ft fedezetet biz-
tosít.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. és 2019. évi 
költségvetésben a „710301 Gazdasági, ellátási fel-
adatok” címkódon a szükséges fedezet betervezésé-
ről gondoskodjon.

Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat a Bp. X., Üllői út 
124/a. fszt. 2–3. (természetben: Bp. X., Zágrábi út 5.) 
szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására a Ma-
gyar Református Egyház Válaszút Misszió részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1317/2017. (IX. 27.) 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), (3) és (5) bekezdései alap-
ján úgy dönt, hogy
– a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nát képező, 38315/41/A/2 hrsz.on felvett, Budapest 
X. ker., Üllői út 124/a. fszt. 2–3. (természetben: Bu-
dapest X. ker., Zágrábi út 5.) szám alatt található, 
110 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlant 
határozatlan időre, közfeladat ellátása (drogpreven
ciós programok szervezése, ingyenes tanácsadás, 
konzultáció) céljából, térítésmentesen a Magyar 
Református Egyház Válaszút Misszió [1122 Buda-
pest, Krisztina krt. 5., (hrsz.: 6809/0/A/12)] hasz-
nálatába adja.
– Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mel-
lékletét képező közfeladat ellátásához kapcsolódó 
használati megállapodást, egyidejűleg felkéri a fő-
polgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Bp. III. kerület, Vö-
röskereszt utca 9–11. szám alatti ingatlan egy részére vo-
natkozó haszonkölcsön-szerződés elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti 
Budapest Főváros III. kerület ÓbudaBékásmegyer 
Önkormányzatával a Budapest III. kerület 18267/7 
hrsz.ú ingatlan mindösszesen 445,32 m² nagyságú 
része használatának az Mötv. 23. § (5) bek. 9. pont-
jában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a), b) és d) pont-
jában meghatározott egészségügyi alapellátás céljá-
ra történő átengedéséről szóló haszonkölcsönszer-
ződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 
tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 
haszonkölcsönszerződés aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat Budapest település-
képi arculati kézikönyvének és a településkép védelméről 
szóló rendeletének elfogadására

Normatív határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1319/2017. (IX. 29.)
úgy dönt, hogy elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező Budapest településképi arculati 
kézikönyvet.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét 
a településkép védelméről az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-
öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghoza-
talára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1320/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
a Lányiféle javaslatot nem támogatja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1321/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy változatlan tartalommal fenntartja 
a 229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatot, misze-
rint ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának 425/
ÖK/2007. (VIII. 29.) és 232/ÖK/2009. (IV. 29.) ha-
tározatai, a Fővárosi Közgyűlés 700/2009. (V. 14.) 
Főv. Kgy. és a 2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. 
határozatai, továbbá a Magyar Tudományos Aka-
démia ad hoc bizottságának szakvéleménye és az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Ta-
nácsának Rómaiparti gát Munkabizottsága szak-
mai állásfoglalásának figyelembevételével, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
„Csillaghegyiöblözet árvízvédelmi fejlesztésének 
kér déseiről” tárgyú összehasonlító szakértői érté-
kelés alapján a Csillaghegyiöblözet árvízvédel-
mét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Dunapart 
menti nyomvonalon, továbbá a Barátpatak és az 
Aranyhegyipatak mentén kerüljön megvalósításra.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1322/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
a kiegészítő előterjesztésben foglalt javaslattal 
egyetért, és támogatja a Dunaparton, de az ingatla-
nok telekhatárán, illetve a kerítések vonalában hú-
zódó nyomvonal megvalósíthatóságának szakmai 
vizsgálatát. Megbízza a tervezőt ennek elkészítésé-
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vel a telekhatáron, vagy a telekhatáron belüli válto-
zat vizsgálatára.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1323/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, 
mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 
229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatát, továbbá 
a Csillaghegyiöblözet árvízi biztonsága növelését 
szolgáló műtárgyberuházás műszaki tartalmával, il-
letve nyomvonalával kapcsolatos valamennyi töb-
bi határozatát, így a 700/2009. (V. 14.), 2385/2011. 
(VIII. 31.), 59/2015. (I. 28.), 1645/2016. (XII. 7.), 
1646/2016. (XII. 7.) és a 751/2017. (VI. 14.) Főv. 
Kgy. határozatokat. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy nyílt közbeszerzé-
si eljárás keretében rendelje meg a Csillaghegyi
öblözet árvízvédelmi fejlesztése megbízható terve-
zéséhez szükséges
a) kiegészítő 1 éves időtartamú talajvízmonitorin

got, valamint
b) részletes hidrogeológiai feltárást (az öblözet 

egészére), továbbá
c) a tervezésre alkalmas felszín alatti hidrodinami-

kai modellek kidolgozását; végül ezek eredmé-
nyeire alapozva

d) legalább három, azaz a parti nyomvonal, az úgy-
nevezett kerítésvonali nyomvonal és a Nánási
Királyok úti nyomvonal azonos részletességgel 
kidolgozott védvonali tervváltozat, megvalósít-
hatóságának összehasonlító elemzését árvízvé-
delmi, állékonyságibiztonsági, gazdasági, ter-
mészet és tájképvédelmi szempontok alapján.

Határidő: a tenderkiírásra: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy – a 2. ponttól füg-
getlenül – nyílt közbeszerzési eljárás keretében 
rendelje meg a Budapest III. kerületi Barátpatak 
és Aranyhegyipatak árvízvédelmi biztonsága leg-
alább 5 évnyi időtartamú növelésére szolgáló mű-
szaki beavatkozások költséghatékonyan szóba jö-
hető változatainak megtervezését.

Határidő: a tenderkiírásra: 2017. december 31. 
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
„Budapest III. kerület, Csillaghegyiöblözet árvíz-
védelme” projekthez kapcsolódó valamennyi ha-
tósági engedélyeztetési eljárás felfüggesztéséről a 
2. pontban előírt vizsgálatok nyomán kiválasztásra 
kerülő tervnek a Közgyűlés általi elfogadásáig.

Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
„Budapest III. kerület, Csillaghegyiöblözet árvíz-
védelme” projekt kivitelezési terveinek megrendelé-
sére irányuló tenderdokumentáció összeállításának 
és a tenderkiírási előkészületeknek a felfüggesztésé-
ről a 2. pontban előírt vizsgálatok nyomán kiválasz-
tásra kerülő tervnek a Közgyűlés általi elfogadása 
nyomán a vízjogi létesítési engedély kiadásáig.

Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
a SENTAB NA1200as vízvezeték cseréjének
áthe lyezésének, továbbá a „Budapest III. kerület, 
Csillaghegyiöblözet árvízvédelme” projekthez kap-
csolódó mindennemű közműkiváltási és egyéb elő-
készítő munkának a felfüggesztéséről a 2. pont-
ban előírt vizsgálatok nyomán kiválasztásra kerülő 
tervnek a Közgyűlés általi elfogadásáig.

Határidő: 2017. szeptember 29. 
Felelős: Tarlós István

A népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 32. §a alapján – a fenti 1. és 
2. pontra tekintettel – Budapest Főváros Közgyűlé-
se ügydöntő népszavazást kezdeményez a követke-
ző, a Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtandó 
kérdés tárgyában:
„Egyetérte Ön azzal, hogy a Csillaghegyiöblözet 
árvízvédelmi biztonsága növelését szolgáló terve
zési megbízás kiadása előtt a Főváros részletes 
vizs gálatok elvégeztetésével tárja fel a lehetséges 
műszaki beavatkozások megvalósíthatóságát?”

Határidő: 2017. október 15. 
Felelős: Tarlós István.”

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep III. tisztítási fokozata üzemelte-
tési többletköltségeinek elszámolására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1324/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep III. tisztítási fokozata 2016. évi üze-
meltetési többletköltségére fedezetet biztosít bruttó 
97 374 E Ft összegben a Fővárosi Vízművek Zrt.
vel kötendő kiegészítő szennyvíztisztításiszolgál-
tatási megállapodás alapján.

1325/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep III. 
tisztítási fokozata 2016. évi üzemeltetési többlet-
költségeinek finanszírozásához szükséges fedezet 
biztosítása érdekében 97 374 E Fttal csökkenti a 
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„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „845001 Szennyvíztisztítá-
si keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát.

1326/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. 
évi költségvetésben a Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep III. tisztítási fokozata 2018. évre 
vonatkozó üzemeltetési többletköltségeire bruttó 
112 143 E Ft (nettó 88 301 E Ft + 23 842 E Ft elő-
zetesen felszámított áfa) összegben fedezetet bizto-
sít a „845001 Szennyvíztisztítási keret” címen. 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

1327/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét 
képező „Kiegészítő Szennyvíztisztításiszolgáltatá-
si Megállapodást a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telepen megvalósított III. tisztítási fokozat 
beruházás létesítményei és eszközei üzemeltetési 
többletköltségeinek finanszírozása tárgyában”.

Határidő: az Irányító Hatóság jóváhagyását követő 
30 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapesti Temetke-
zési Intézet Zrt. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettsége-
inek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció-
elszámolásának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1328/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja – 314 197 E Ft összesített alulkompen
záció összegével – a Budapesti Temetkezési Intézet 
Zrt. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek 
teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció
elszámolását. 

1329/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A BTI Zrt. 2016. évi alulkompenzációjának meg-
térítése céljából 314 197 E Ft összeggel csökkenti 
a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési 
kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát, és ezzel egyide-
jűleg azonos összeggel megemeli a „822901 Teme-
tőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb mű-
ködési célú támogatások áhtn kívülre és az EUnak 
előirányzatát.

1330/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat díszpolgárai, továbbá az állami, 
politikai és művészeti élet kiemelkedő személyi-
ségei részére a Fiumei úti Sírkertben adományo-
zandó díszsírhelyek megváltási díjának fedezetére 
a „822901 Temetőfenntartás” cím dologi kiadási 
(többi dologi kiadás) előirányzatán tartós jelleggel 
2 500 E Ftot biztosít, egyben felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon az összeg mindenkori 
éves költségvetésben történő betervezéséről.

Határidő: a 2018. évtől kezdődően a mindenkori éves 
költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat a Margitszigeten ke-
letkező állati eredetű melléktermékek kezelésére kötött, 
2017. november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés 
fedezetének további két évre történő biztosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1331/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Főváros 
által közvetlenül igazgatott Margitsziget területén 
keletkező állati eredetű melléktermékek kezelésére 
kötött szolgáltatási szerződés fedezetét a Fővárosi 
Önkormányzat költségvetésében a „889501 Álla-
ti eredetű melléktermékek Margitszigetről törté-
nő elszállítása” cím dologi kiadási előirányzatán a 
2018. évben 534 E Ft, és a 2019. évben 489 E Ft 
összegben biztosítja, egyben felkéri a főpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon a szükséges fedezetnek az 
adott évi költségvetésben történő betervezéséről.

Határidő: a 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat a 2015. évi vis maior 
pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1332/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a 2015. évi viharkárra vonatko-
zóan a Belügyminisztérium által az ebr42 271771 
számú pályázat esetében befogadható 332 591 E Ft 
helyreállítási költséget, amely az elszámolás alapjá-
ul szolgál. A vonatkozó költségek elszámolása a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 9/2011. (II. 15.) kormányrendelet, va-
lamint a Belügyminiszter támogatói okirata alapján 
történik. A helyreállítási költséghez a 227 398 E Ft 
BM támogatáson túl szükséges 105 193 E Ft saját 
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forrást biztosítja, mely a „842801 2015. évi vihar-
kár címen rendelkezésre áll.

1333/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „842801 2015. évi viharkár” cí-
men megtervezett, de a helyreállításához nem szük-
séges 20 319 E Ftot a 2015. év augusztusi eső-
zéskár helyreállításához mint saját forrást kívánja 
felhasználni.

1334/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Biztosítja a 2015. évi esőkár helyreállítási költségé-
nek fedezetére a Belügyminiszter támogatói okirata 
szerint befogadott költségekhez kapcsolódó önrész 
korábban nem biztosított részt 14 518 E Ft összeg-
ben. 

1335/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a 2015. évi esőkárra vonatkozóan 
a Belügyminisztérium által az ebr42 276573 számú 
pályázat esetében befogadható 970 495 E Ft hely-
reállítási költséget, amely az elszámolás alapjául 
szolgál. A vonatkozó költségek elszámolása a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabá-
lyairól szóló 9/2011. (II. 15.) kormányrendelet, va-
lamint a Belügyminiszter támogatói okirata alapján 
történik. A helyreállítási költséghez a 611 060 E Ft 
BM támogatáson túl szükséges 359 435 E Ft saját 
forrást biztosítja, mely a „843001 2015. év augusz-
tusi esőzéskár” címen rendelkezésre áll.

1336/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
a) a 2015. évi viharkár fedezetének rendezése 

céljá ból 20 319 E Fttal csökkenti a „842801 
2015. évi viharkár” cím kiadások, azon belül az 
egyéb felújítási célú támogatások áhtn kívül-
re és az EUnak előirányzatát, ezzel egyidejű-
leg azonos összeggel megemeli a „843001 2015. 
év augusztusi esőzéskár” cím kiadási előirány-
zatát (a kiadásból: önkormányzati felújítások 
15 999 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 4 320 E Ft);

b) biztosítja a Belügyminiszter támogatói okira-
ta szerint befogadott költségekhez kapcsolódó 
önrész korábban nem biztosított részét 1 594 E 
Ft összegben. Ennek érdekében 1 594 E Fttal 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím ki-
adási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„843001 2015. év augusztusi esőzéskár” cím ki-
adási előirányzatát (a kiadásból: önkormányzati 
felújítások 1 255 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 339 E Ft);

c) a 2015. évi eső és viharkár utáni helyreállí-
táshoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbe 
vétele érdekében 838 458 E Fttal megemeli a 
„853601 Beruházási célú támogatások állam-

háztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az 
egyéb felújítási célú támogatások bevételei áhtn 
belülről előirányzatát, egyidejűleg 
– 227 398 E Fttal megemeli a „842801 2015. évi 
viharkár” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: 
önkormányzati felújítások 179 054 E Ft, felújítá-
si célú előzetesen felszámított áfa 48 344 E Ft), 
valamint
– 592 072 E Fttal megemeli a „843001 2015. év 
augusztusi esőzéskár” cím kiadási előirányzatát 
(a kiadásból: önkormányzati felújítások 466 199 
E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
125 873 E Ft), továbbá 
– 18 988 E Fttal megemeli a „930001 Általá-
nos tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát;

d) a viharkárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész 
rendezése céljából 105 193 E Fttal csökkenti a 
„842801 2015. évi viharkár” cím kiadási, azon 
belül az egyéb felújítási célú támogatások áhtn 
kívülre és az EUnak előirányzatát, egyidejűleg 
azonos összeggel címen belül megemeli a kiadá-
si előirányzatot (a kiadásból: önkormányzati fel-
újítások 82 829 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 22 364 E Ft);

e) esőzéskárhoz kapcsolódó önkormányzati önrész 
rendezése céljából 285 654 E Fttal csökkenti a 
„843001 2015. év augusztusi esőzéskár” cím ki-
adási előirányzatát, azon belül az egyéb felújítá-
si célú támogatások áhtn kívülre és az EUnak 
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel cí-
men belül megemeli a kiadási előirányzatot (a 
kiadásból: önkormányzati felújítások 224 924 E 
Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 
60 730 E Ft),
– továbbá címen belül 38 944 E Fttal csökkenti 
a kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú tá-
mogatások áhtn belülre előirányzatát, egyidejű-
leg azonos összeggel címen belül megemeli a ki-
adási előirányzatot (a kiadásból: önkormányzati 
felújítások 30 664 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 8 280 E Ft).

1337/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedé-
si Zrt.vel a 2015. évi viharkár utáni helyreállítás 
kapcsán keletkezett költségek elszámolásáról szóló 
szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1338/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt.vel a 2015. évi viharkár utáni helyreál-
lítás kapcsán keletkezett költségek elszámolásáról 
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szóló szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1339/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt. 
vel a 2015. évi viharkár utáni helyreállítás kapcsán 
keletkezett költségek elszámolásáról szóló szerző-
dést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1340/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési In-
tézet Zrt.vel a 2015. évi viharkár utáni helyreállítás 
kapcsán keletkezett költségek elszámolásáról szóló 
szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1341/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Nonprofit Zrt.
vel a 2015. évi viharkár utáni helyreállítás kapcsán 
keletkezett költségek elszámolásáról szóló szerző-
dést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondos-
kodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1342/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési 
Zrt.vel a 2015. évi esőkár utáni helyreállítás kap-
csán keletkezett költségek elszámolásáról szóló 
szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1343/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási 
Zrt.vel a 2015. évi esőkár utáni helyreállítás kap-
csán keletkezett költségek elszámolásáról szóló 
szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1344/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.vel 
a 2015. évi esőkár utáni helyreállítás kapcsán ke-
letkezett költségek elszámolásáról szóló szerződést 
az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskod-
jon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1345/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐKERT Zrt.vel a 2015. 
évi esőkár utáni helyreállítás kapcsán keletkezett 
költségek elszámolásáról szóló szerződést az elő-
terjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1346/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Centrál Színház Nonpro-
fit Kft.vel a 2015. évi esőkár utáni helyreállítás 
kapcsán keletkezett költségek elszámolásáról szóló 
szerződést az előterjesztés 12. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1347/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa az előterjesztés 4. és 9. sz. mellékletei 
szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napja 
Felelős: Tarlós István 

1348/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze
mélyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésén a Fővárosi Ön-
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
man dátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a 
főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatal-
mazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a „Csepel városköz-
pont és autóbusz-állomások (tervezés)” c. pont feladattal 
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1349/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Csepel városközpont és autóbusz
állomások (tervezés)” feladat kivitelezője kiválasz-
tására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges tenderterv fedezetének megte remtése cél-
jából a feladat összköltségét nettó 20 000 E Fttal 
megemeli.
A feladatot bruttó 146 050 E Ftra megemelt össz-
költséggel a 2017–2018. években a BKK Zrt. út-
ján, fejlesztési megállapodás alapján valósítja meg. 
A feladat nettó összköltsége 115 000 E Ft, amelyhez 
a Fővárosi Önkormányzat 95 000 E Ft forrást, Bu-
dapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata pénz-
eszközátadás útján további 20 000 E Ft forrást biz-
tosít. A feladat levonhatóáfatartalma 31 050 E Ft.

1350/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A „Csepel városközpont és autóbuszállomások 
(tervezés)” feladat kivitelezője kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szüksé-
ges tenderterv fedezetének megteremtése céljából 
tervbe veszi Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata által végleges pénzeszközátadás útján 
nyújtott 20 000 E Ft összegű támogatást a „853601 
Beruházási célú támogatások államháztartáson be-
lülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási 
célú támogatások bevételei áhtn belülről előirány-
zatán a feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi in-
dítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati beruházások előirány-
zatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”t.
A feladat nettó összköltsége 115 000 E Ftra vál-
tozik, 2017. évi előirányzata változatlanul nettó 
45 000 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások 
áhtn kívülre és az EUnak), 2018. évi üteme nettó 
70 000 E Ftra változik. 
A feladat forrásösszetétele: a feladat nettó össz-
költsége 115 000 E Ft (ebből fővárosi saját forrás 
95 000 E Ft, Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata 20 000 E Ft), 2017. évi előirányzata nettó 
45 000 E Ft (fővárosi saját forrás), 2018. évi üte-
me nettó 70 000 E Ft (fővárosi saját forrás 50 000 E 
Ft, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
20 000 E Ft).

1351/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Csepel városközpont és autóbusz ál lo
mások (tervezés)” c. feladat megvalósítása érdeké-
ben az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellék lete 
szerinti pénzeszköz átadásátvételi megállapodást, 
és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon an-
nak aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1352/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 802/2017. (VI. 14.) Főv. 
Kgy. határozatot. Jóváhagyja a „Csepel városköz-
pont és autóbuszállomások (tervezés)” tárgyú, 7511. 
azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítá-
sát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tar-
talommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a pénzeszköz átadásátvételi megállapodás 
aláírását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1353/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 801/2017. (VI. 14.) Főv. 
Kgy. határozatot. Jóváhagyja a „Csepel városköz-
pont és autóbuszállomások (tervezés)” feladat vég
rehajtására vonatkozó fejlesztési megállapodás 1. 
számú módosítását az előterjesztés 3. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a fejlesztési megálla-
podás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 16. pontja: Javaslat az „1-es villamos-
vonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves Kálmán 
krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány át-
építése” tárgyú feladat fejlesztési megállapodásának és 
engedélyokiratának 2. számú módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1354/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 7251. azonosító számú, az „1es villa
mosvonal meghosszabbítása Etele térig – Könyves 
Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villa-
mosvágány átépítése” tárgyú engedélyokirat 2. szá-
mú módosítását az előterjesztés 1. számú mellékle-
te szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1355/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „1es villamosvonal meghosszabbí-
tása Etele térig – Könyves Kálmán krt., Népliget és 
Mester utca közötti villamosvágány átépítése” fel-
adat megvalósításához szükséges fejlesztési meg-
állapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapo-
dás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 napon belül

Felelős: Tarlós István 
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1356/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Budapesti villa-
mos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat-
ra vonatkozó támogatási kérelem pozitív elbírálása 
esetén a 12 500 000 000 Ft IKOP forrás lehívásához 
szükséges maximum 70 394 208 Ft önerőt biztosít-
ja. A feladat összköltsége 12 570 394 208 Ft. A fel-
adat megvalósítója és a támogatás kedvezménye-
zettje a BKK Zrt. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK 
Zrt.t tájékoztassa.

Határidő: a BKK Zrt. tájékoztatására: a Közgyűlés 
döntését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1357/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Kor-
mány dönt a járműbeszerzésekre fordítható IKOP 
forrás 27 800 000 000 Ftra történő emeléséről, a 
további járműfejlesztés, járműbeszerzés és kapcso-
lódó infrastruktúra – fejlesztés megvalósítása ér-
dekében a 70 394 208 Ft önerőn felül további ma-
ximum 86 162 509 Ft önerőt, összesen maximum 
156 556 717 Ft önerőt biztosít.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK 
Zrt.t tájékoztassa.

Határidő: a BKK Zrt. tájékoztatására: a Közgyűlés 
döntését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1358/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. köz-
reműködésével és előkészítésében a támogatási 
szerződés(ek) megkötését követően gondoskodjon 
a feladat megvalósításához szükséges dokumentu-
mok [engedélyokirat(ok), valamint fejlesztési meg
állapodás(ok)] elkészítéséről és a Közgyűlés elé 
történő terjesztéséről, valamint a szükséges önerő 
költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási 
szerződés megkötését követő ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat Budapest főváros 
díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2017. (X. 30.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által 2016. év-

ben megkezdett, valamint az időközben felmerült fejlesz-
tési feladatok 2017. évi tervbe vételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1359/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és 
Piac Igazgatósága lekötött bankbetétjének megszün
tetéséből származó 350 000 E Ft bevétel felhaszná-
lását a
• 2016. évről áthúzódó, de a 2017. évi nyitó költ-

ségvetésben nem szereplő feladatok fedezetére 
összesen 186 482 E Ft összegben, melyből az in-
tézményi beruházás összege 134 244 E Ft (intéz-
ményi beruházások 86 984 E Ft, beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 23 486 E Ft), az in-
tézményi felújítás összege 52 238 E Ft (intézmé-
nyi felújítások 41 123 E Ft, felújítási célú előze-
tesen felszámított áfa 11 106 E Ft), továbbá

• a 2017. évi költségvetésben szereplő azon fel-
adatokra, amelyeknél az előirányzat emelése 
szükséges, 54 618 E Ft összegben, melyből az 
intézményi beruházás összege 35 568 E Ft (in-
tézményi beruházások 28 006 E Ft, beruházási 
célú előzetesen felszámított áfa 7 562 E Ft), az 
intézményi felújítás összege 19 500 E Ft (intéz-
ményi felújítások 15 000 E Ft, felújítási célú elő-
zetesen felszámított áfa 4 050 E Ft), valamint

• az előre nem tervezhető új feladatok megvalósí-
tásának költségére 108 900 E Ft, melyből az in-
tézményi beruházás összege 25 290 E Ft (intéz-
ményi beruházások 19 913 E Ft, beruházási célú 
előzetesen felszámított áfa 5 377 E Ft), az intéz-
ményi felújítás összege 83 610 E Ft (intézményi 
felújítások 65 834 E Ft, felújítási célú előzetesen 
felszámított áfa 17 776 E Ft).

1360/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és 
Piac Igazgatósága” cím előirányzat rendezése cél-
jából tervbe vesz a bevételi, azon belül a finanszí-
rozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei, 
lekötött bankbetétek megszüntetése, további finan-
szírozási bevételek) előirányzatán 350 000 E Ftot, 
– egyidejűleg a felhalmozási kiadások előirány-
zatainak rendezése érdekében címen belül azonos 
összeggel megemeli a kiadások előirányzatát. A ki-
adásból intézményi beruházások 153 624 E Ft, be-
ruházási célú előzetesen felszámított áfa 41 478 E 
Ft, intézményi felújítások 121 967 E Ft, felújítási 
célú előzetesen felszámított áfa 32 931 E Ft.

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest főváros 
közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének 
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szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2017. (X. 30.) önkormányzati rendele-
tét Budapest főváros közigazgatási területén a teherfor-
galom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. 
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Hul-
ladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X. 26.) Főv. 
Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2017. (X. 30.) önkormányzati rendeletét 
a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. 
(X. 26.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésé-
ről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: Javaslat az Esély Budapest 
(fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okira-
tának módosítására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1361/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az Esély Budapest /fővárosi gyermek és 
ifjúsági/ Alapítvány módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, 
illetve a székhelymódosítás bírósági nyilvántartás-
ba vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a Szabad Tér Szín-
ház Nonprofit Kft. alapító okiratának és a Budapest Esély 
Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának mó-
dosítására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1362/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 

56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Sza-
bad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság legfőbb szerveként eljárva egyetért azzal, 
hogy a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysé-
geinek köre az alábbi három új tevékenységi körrel 
egészül ki:
– könyvkiskereskedelem;
– zene és videofelvétel kiskereskedelme;
– egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1363/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad 
Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság legfőbb szerveként eljárva egyetért azzal, hogy 
a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységeinek 
köre három új tevékenységi körrel kiegészüljön, 
és erre való tekintettel módosítja a Társaság alapí-
tó okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező alapítóokiratmódosítás, vala-
mint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására és kiadására, valamint arra, hogy 
az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése 
értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét érte-
sítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője út-
ján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való 
bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének köz-
reműködésével.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1364/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h. 
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest 
Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 
szervezeti és működési szabályzatát az előterjesz-
tés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a tulajdonosi döntésről a Ptk. 
3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető 
tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Budapest Esély NKft. 2017. 
évi közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítása

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1365/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
közegészségügyi közfeladatainak többletkiadásai
ra 13 438 E Ft támogatást biztosít a „887401 Vál-
lalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzata terhére.

1366/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Esély Nonprofit Kft. közegészségügyi 
közfeladatai többletkiadásainak fedezetbiztosítá-
sa érdekében 13 438 E Fttal csökkenti a „887401 
Vál lalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím ki-
adási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi ki-
adás) előirányzatát, és azonos összeggel megemeli 
a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím ki-
adási, azon belül az egyéb működési támogatások 
áhtn kívülre és az EUnak előirányzatát.

1367/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. kö-
zötti 2017. évi közszolgáltatási szerződés 1. számú 
módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást 
nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a csa-
ládok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési dí-
jakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 
18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2017. (X. 30.) önkormányzati rendeletét 
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmé-
nyek, valamint a családok átmeneti otthonai térítési dí-
jairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat a köznevelési ága-
zathoz tartozó óvodák létszámfejlesztésére

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1368/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2017. október 1jétől, tartós jelleg-
gel, 
– a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím 
jelenlegi 20 fő létszámkeretét 1 fővel megemeli 
gyógypedagógus alkalmazásának biztosítása érde-
kében, így 2017. október 1jétől az intézmény en-
gedélyezett létszámkerete 21 főre módosul. A lét-
számemeléshez kapcsolódó kiadások fedezetét a 
fenntartó működési támogatásként biztosítja.
– a „390421 Cseppkő Óvoda” cím jelenlegi 17 fős 
létszámkeretét 1 fővel megemeli gyógypedagógus 
alkalmazásának biztosítása érdekében, így 2017. 
október 1jétől az intézmény engedélyezett lét-
számkerete 18 főre módosul. A létszámemeléshez 
kapcsolódó kiadások fedezetét a fenntartó működé-
si támogatásként biztosítja.

1369/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A gyógypedagógus alkalmazásához szükséges lét-
számbővítés 2017. évi – 2 havi – fedezetének bizto-
sítása érdekében 1 518 E Fttal csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tarta-
lékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 759 E Ft
tal megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat 
Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát, 
a kiadásból: személyi juttatások 622 E Ft, a mun-
kaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru-
lási adó 137 E Ft, valamint 759 E Fttal megemeli 
a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és ki-
adási előirányzatát, a kiadásból: személyi juttatások  
622 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szo
ciális hozzájárulási adó 137 E Ft.

1370/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy 2017. októ-
ber 1jétől 2 fő engedélyezett létszámkeret emelé-
séhez szükséges fedezetet 2018. évtől, tartós jelleg-
gel – 12 hóra – 4 478 E Ftot a „390411 Fővárosi 
Önkormányzat Óvodája” cím kiadási előirányzatán 
(ebből: személyi juttatások 3 732 E Ft, munkaadó-
kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
746 E Ft), valamint 4 478 E Ftot a „390421 Csepp-
kő Óvoda” cím kiadási előirányzatán (ebből: sze-
mélyi juttatások 3 732 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 746 E Ft) 
biztosít.

Határidő: 2018. évtől a mindenkori éves költségve-
tés tervezése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és intézményei szakmai prog-
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ramjában megfogalmazott feladatok végrehajtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1371/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Fővárosi Önkormányzat Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ és Intéz-
ményei (BMSZKI) szakmai programjában meg-
határozott feladatok végrehajtásával kapcsolatos 
tájékoztatást.

1372/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 75/2017. (I. 25.) és a 80–82/2017. 
(I. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtásaként az 
előterjesztésben bemutatott beszámolót.

A napirend 27. pontja: Javaslat Budapesti Szakkép-
zési Centrumok, valamint a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium és Szakközépiskola vagyonkezelésében 
lévő, egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1373/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jóvá-
hagyja az előterjesztés 1–4. sz. mellékleteiben sze-
replő jegyzőkönyvek tartalma szerinti tárgyi eszkö-
zök és készletek selejtezését és megsemmisítését az 
alábbiak szerint:

Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő (nagy értékű)
tárgyi eszközök Selejtezési 

jegyzőkönyv
sorszámanettó érték

(Ft)
bruttó érték

(Ft)
Budapesti Gazdasági 
Szakképzési Centrum 1. sz. melléklet 

1.
BGaSZC Békésy György 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

34 192 338 – S051101/2017 

2.
BGaSZC Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

32 532 125 – S051102/2017 

3.
BGaSZC Harsányi János 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

50 395 425 – S051104/2017 

4.
BGaSZC Hunfalvy János
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

74 023 433 – S051105/2017 

5. BGaSZC II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 48 879 481 – S051106/2017 

6.
BGaSZC Károlyi Mihály Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

24 731 164 – S051107/2017 

7. BGaSZC Keleti Károly 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 62 089 623 – S051108/2017 

8.
BGaSZC Pestszentlőrinci 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma

18 054 730 – S051111/2017 

9.
BGaSZC Szász Ferenc 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

70 763 343 – S051112/2017 

10. BGaSZC Széchenyi István 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma 30 657 130 – S051113/2017 

11.
BGaSZC Szent István 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma

26 802 747 – S051114/2017 
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Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő (nagy értékű)
tárgyi eszközök Selejtezési 

jegyzőkönyv
sorszámanettó érték

(Ft)
bruttó érték

(Ft)

12. BGaSZC Teleki Blanka 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 25 783 455 – S051115/2017 

13.

BGaSZC Terézvárosi 
Kereskedelmi és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

1 496 424 – S051116/2017 

14.

BGaSZC Varga István 
Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

79 232 593 – S051117/2017 

15. BGaSZC Vásárhelyi Pál 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma 26 190 213 – S051118/2017 

BGaSZC Összesen: 605 824 224 –
Budapesti Gépészeti 
Szakképzési Centrum 
2. sz. melléklet

152 000 44 631 Centrum 1/2017

16.
BGéSZC Arany János Műszaki 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

6 900 503 – Arany 1/2017

17.

BGéSZC Bánki Donát 
Közlekedésgépészeti 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája 

12 740 177 67 175 Bánki 1/2017

18. BGéSZC Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma 7 518 273 – Bethlen 1/2017

19.
BGéSZC Csonka János Műszaki 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

28 369 166 – Csonka 1/2017

20.
BGéSZC Eötvös Loránd 
Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája 

11 540 795 – Eötvös 1/2017

21.
BGéSZC Fáy András 
Közlekedésgépészeti, 
Műszaki Szakgimnáziuma 

24 197 495 – Fáy 1/2017

22.
BGéSZC Ganz Ábrahám Két 
Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

51 085 817 594 Ganz 1/2017

23.
BGéSZC Magyar Hajózási 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

18 812 953 – Hajózási 1/2017

24.

BGéSZC Katona József 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 
és Felnőttoktatási Gimnáziuma

38 613 610 68 637 Katona 1/2017

25.
BGéSZC Kossuth Lajos
Két Tanítási Nyelvű Műszaki 
Szakgimnáziuma 

24 432 891 21 330 Kossuth 1/2017

26. BGéSZC Mechatronikai 
Szakgimnáziuma 9 030 693 – Mechatronika 1/2017



2952 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. november 10.

Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő (nagy értékű)
tárgyi eszközök Selejtezési 

jegyzőkönyv
sorszámanettó érték

(Ft)
bruttó érték

(Ft)

27.
BGéSZC Öveges József 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1 761 099 102 273 Öveges 1/2017

28.
BGéSZC Szily Kálmán 
Műszaki Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 

98 944 904 186 145 Szily 1/2017

BGéSZC összesen: 334 100 376 490 785  
Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 3. sz. melléklet

29. BKSZC Ybl Miklós Építőipari 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

2 762 580 – 792/2017/A

30. 4 499 244 – 792/2017/B

31. BKSZC Mándy Iván 
Szakközépiskolája és Szakiskolája 42 548 368 – 999/1/2017/A

32.

BKSZC Modell Divatiskolája, 
Iparművészeti, Ruha és Bőripari
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

33 063 268 – 911/2017

33.
BKSZC Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

20 958 627 – 1579/2017

34. BKSZC Kozma Lajos Faipari 
Szakgimnáziuma 9 704 811 – 0736/2017

35.
BKSZC Schulek Frigyes 
Két Tanítási Nyelvű Építőipari 
Szakgimnáziuma

24 431 030 7 923 669/2017

36.
BKSZC Weiss Manfréd 
Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

28 379 758 – 1345/2017

BKSZC összesen: 166 347 686 7 923  
Budapesti Műszaki 
Szakképzési Centrum 4. sz. melléklet

37. BMSZC Bláthy Ottó Titusz 
Informatikai Szakközépiskola

68 616 944 – 1/Bl/sel/2017

38. 6 967 160 – 3/Bl/sel/2017

39. BMSZC Bolyai János Műszaki 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 20 394 090 – 1/BO/sel/2017

40. BMSZC Egressy Gábor Két 
Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma 27 113 842 – 1/EG/sel/2017

41.
BMSZC Neumann 
János Számítástechnikai 
Szakgimnáziuma

16 847 921 – 1/NJ/sel/2017

42. BMSZC Pataky István 
Híradásipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma

33 728 599 152 831 1/PA/SEL/2017

43. 7 748 795 143 2/PA/SEL/2017

44.

BMSZC Petrik Lajos 
Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai 
Szakgimnáziuma

62 972 818 40 563 1/PE/sel/2017
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Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő (nagy értékű)
tárgyi eszközök Selejtezési 

jegyzőkönyv
sorszámanettó érték

(Ft)
bruttó érték

(Ft)

45.

BMSZC Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum 
Infokommunikációs 
Szakgimnáziuma

148 920 284 1 024 215 1/PU/sel/2017

46.

BMSZC Than Károly 
Ökoiskolája, Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

11 110 508 – 1/TH/sel/2017

47. BMSZC Trefort Ágoston Két 
Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma 2 350 426 – 1/TR/sel/2017

48.
BMSZC Újpesti Két Tanítási 
Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

60 483 201 73 371 1/UP/sel/2017

49.
BMSZC Verebély László 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

25 319 887 – 1/VE/sel/2017

50.
BMSZC Wesselényi Miklós 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

54 951 938 – 1/WE/SEL/2017

BMSZC összesen: 547 526 413 1 291 123
Nagy értékű összesen: 1 653 798 699 1 789 831

Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő kis értékű,
érték nélkül nyilvántartott

tárgyi eszközök, illetve 
készletek 

Mennyiségi 
egység

(db)

Selejtezési 
jegyzőkönyv 

sorszáma
bruttó érték

(Ft)
nettó érték

(Ft)
Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum

1.
BGaSZC Békésy György 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 2 650 S051101/2017

2.
BGaSZC Berzeviczy Gergely
Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági Szakgimnáziuma

– – 661 S051102/2017

3.
BGaSZC Harsányi János 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 2 084 S051104/2017

4.
BGaSZC Hunfalvy János 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

– – 2 544 S051105/2017

5. BGaSZC II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági Szakgimnáziuma – – 1 657 S051106/2017

6. BGaSZC Keleti Károly 
Közgazdasági Szakgimnáziuma – – 191 S051108/2017



2954 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. november 10.

Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő kis értékű,
érték nélkül nyilvántartott

tárgyi eszközök, illetve 
készletek 

Mennyiségi 
egység

(db)

Selejtezési 
jegyzőkönyv 

sorszáma
bruttó érték

(Ft)
nettó érték

(Ft)

7.
BGaSZC Pestszentlőrinci 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma

– – 496 S051111/2017

8.
BGaSZC Szász Ferenc 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 2 946 S051112/2017

9. BGaSZC Széchenyi István 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma – – 808 S051113/2017

10. BGaSZC Szent István Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma – – 4 539 S051114/2017

11. BGaSZC Teleki Blanka 
Közgazdasági Szakgimnáziuma – – 284 S051115/2017

12.
BGaSZC Terézvárosi Kereskedelmi 
és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 1 157 S051116/2017

13.
BGaSZC Varga István Kereskedelmi, 
Közgazdasági Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 1 255 S051117/2017

14. BGaSZC Vásárhelyi Pál 
Kereskedelmi Szakgimnáziuma – – 406 S051118/2017

BGaSZC összesen: – – 21 678

Budapesti Gépészeti 
Szakképzési Centrum

15. BGéSZC Arany János Műszaki 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

1 205 845 – 202 Arany 2/2017

16. – – 264 Arany 2/2017

17. BGéSZC Bánki Donát 
Közlekedésgépészeti 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 

14 895 627 – 3 804 Bánki 2/2017

18. – – 2 Bánki 2/2017

19. BGéSZC Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma 

6 985 – 1 Bethlen 2/2017

20. – – 59 Bethlen 2/2017

21.
BGéSZC Csonka János Műszaki 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

– – 748 Csonka 2/2017

22.
BGéSZC Eötvös Loránd 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

3 108 209 – 234 Eötvös 2/2017

23. BGéSZC Ganz Ábrahám Két 
Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája 

746 722 – 51 Ganz 2/2017

24. – – 1 202 Ganz 2/2017

25. BGéSZC Magyar Hajózási 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

129 880 – 13 Hajózási 2/2017

26. – – 433 Hajózási 2/2017
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Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő kis értékű,
érték nélkül nyilvántartott

tárgyi eszközök, illetve 
készletek 

Mennyiségi 
egység

(db)

Selejtezési 
jegyzőkönyv 

sorszáma
bruttó érték

(Ft)
nettó érték

(Ft)

27.
BGéSZC Katona József 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Felnőttoktatási Gimnáziuma

– – 995 Katona 2/2017

28. BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási 
Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma 

4 824 161 – 2 012 Kossuth 2/2017

29. – – 6 Kossuth 2/2017

30. BGéSZC Öveges József 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

6 335 374 – 3 747 Öveges 2/2017

31. – – 1 188 Öveges 2/2017

32. BGéSZC Mechatronikai 
Szakgimnáziuma – – 355 Mechatronika 

2/2017

33. BGéSZC Szily Kálmán Műszaki 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma 

272 770 161 Szily 2/2017

34. – – 574 Szily 2/2017

BGéSZC összesen: 31 525 573 – 16 051 –

Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum

35.
BKSZC Ybl Miklós Építőipari 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 194 792/1/A/2017

36. BKSZC Mándy Iván 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

48 816 – 4 999/1/2017/B

37. – – 2 545 999/2/2017

38. BKSZC Kozma Lajos Faipari 
Szakgimnáziuma – – 48 735/2017 

39. BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási 
Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma – – 107 669/1/2017

40.
BKSZC Weiss Manfréd 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma

– – 136 1345/1/2017

BKSZC összesen 48 816 – 3 034

Budapesti Műszaki 
Szakképzési Centrum

41. BMSZC Bláthy Ottó Titusz 
Informatikai Szakközépiskola

1 008 915 – 70 2/BL/sel/2017

42. – – 65 2/BL/sel/2017

43. BMSZC Bláthy Ottó Titusz 
Informatikai Szakközépiskola

2 358 766 – 374 4/BL/sel/2017

44. – – 49 4/BL/sel/2017

45. BMSZC Bolyai János Műszaki 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 5 317 610 – 792 2/BO/sel/2017

46. BMSZC Bolyai János Műszaki 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma – – 19 2/BO/sel/2017
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Sorszám Intézmény megnevezése

Selejtezendő kis értékű,
érték nélkül nyilvántartott

tárgyi eszközök, illetve 
készletek 

Mennyiségi 
egység

(db)

Selejtezési 
jegyzőkönyv 

sorszáma
bruttó érték

(Ft)
nettó érték

(Ft)

47. BMSZC Egressy Gábor 
Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnáziuma

7 052 475 – 952 2/EG/sel/2017

48. – – 59 2/EG/sel/2017

49. BMSZC Neumann János 
Számítástechnikai Szakgimnáziuma – – 60 2/NJ/sel/2017

50. BMSZC Pataky István Híradásipari 
és Informatikai Szakgimnáziuma 38 000 – 56 3/PA/sel/2017

51.
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási 
Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi 
és Informatikai Szakgimnáziuma

– – 93 2/PE/sel/2017

52. BMSZC Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum Infokommunikációs 
Szakgimnáziuma

5 531 480 – 296 2/PU/sel/2017

53. – – 3 2/PU/sel/2017

54.
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

704 830 – 220 2/TH/sel/2017

55.
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

– – 133 2/TH/sel/2017

56. BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

6 973 842 – 2 269 2/UP/sel/2017

57. – – 17 993 2/UP/sel/2017

58. BMSZC Verebély László 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1 612 315 – 145 2/VE/sel/2017

59. – – 18 2/VE/sel/2017

60.
BMSZC Wesselényi Miklós 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

259 194 – 66 2/WE/sel/2017

BMSZC összesen: 30 857 427 – 23 732

Kis értékű összesen: 62 431 816 – 64 495

Mind összesen: 1 716 230 515 1 789 831

Határidő: a megsemmisítési jegyzőkönyvek beérkezését követő 15 nap, maximum 180 nap
Felelős: Tarlós István 
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1374/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. 
(III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés bc) 

pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület
hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jó-
váhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező 
jegyzőkönyvben szereplő tárgyi eszközök selejte-
zését és megsemmisítését az alábbiak szerint:

5. sz. melléklet Intézmény megnevezése

Selejtezendő (nagy értékű) tárgyi 
eszközök

DB
Selejtezési 

jegyzőkönyv 
sorszámabruttó érték

(Ft)
nettó érték

(Ft)

Nagy értékű
Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

7 660 754 – 5/508/2017

Érték nélkül 
nyilvántartott

Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

– – 417 5/508/2017

Határidő: a megsemmisítési jegyzőkönyvek beérkezését követő 15 nap, maximum 180 nap
Felelős: Tarlós István 

1375/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1–5. sz. 
mellékletei szerinti selejtezési jegyzőkönyvek zára-
dékolására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1376/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előterjesztés 1–5. sz. mellékletei szerinti leselej-
tezett vagyonnak az önkormányzati vagyonból, az 
államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott esz-
közök közül, a selejtezési jegyzőkönyveken feltün-
tetett hatállyal (könyv szerinti értéken) összesen 
1 723 891 269 Ft bruttó, 1 722 101 438 Ft elszámolt 
értékcsökkenés mellett 1 789 831 Ft nettó összeg-
ben történő kivezetéséről.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat Liszt Ferenc-mell-
szobor készítésére Buenos Aires városa részére történő 
ajándékozás céljából

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
felkéri a Budapesti Történeti Múzeum intézményt 
a Buenos Aires számára ajándékozásra kerülő 
Liszt Ferencmellszobor elkészíttetésére és Buenos 
Aires be történő kiszállíttatására. A Liszt Ferenc

mellszobor elkészítése és kiszállítása érdekében 
3 300 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Törté-
neti Múzeum részére a „843602 Zeneművészeti és 
szoborkoncepcióval összefüggő projektek támoga-
tása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési 
célú támogatások áhtn kívülre és az EUnak elő-
irányzata terhére. 

1378/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A Buenos Aires számára ajándékozásra kerülő Liszt 
Ferencmellszobor kiadásai érdekében 3 300 E Ft
tal csökkenti a „843602 Zeneművészeti és szobor-
koncepcióval összefüggő projektek támogatása” 
cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú tá-
mogatások áhtn kívülre és az EUnak előirányza-
tát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megeme-
li az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím 
támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát.

1379/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Buenos Aires szá-
mára ajándékozásra kerülő Liszt Ferencmellszo-
bor ajándékozási szerződését készítse el és terjesz-
sze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről 
szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1380/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Fő-
polgármesteri keret” cím terhére az alábbi állam-

háztartáson kívüli szervezeteket támogatja, és fel-
kéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.

Szervezet neve Támogatás célja Összege

A Földgömb az Expedíciós 
Kutatásért Alapítvány

A 2017. október 14én az Akvárium Klubban megrendezésre 
kerülő ZÖLDGÖMB Fesztivál szervezési (programfüzet nyomdai) 

költségei céljára támogatás
300 E Ft

Az Élet Menete Alapítvány „Az Élet Menete Alapítvány Magyarországon” című kiadvány 
(DVD, CD, füzet) megjelentetésének költségei céljára támogatás 1 000 E Ft

CIMBORA Alapítvány 
az Egészséges és Kulturált 

Gyermekekért

A 2017. december 6án megrendezésre kerülő Mikulásváró Cimbora 
találkozó elnevezésű esemény megvalósításának költségei céljára 

támogatás
2 000 E Ft

A Magyar Közlekedési 
Közművelődésért Alapítvány

A lóvasút – egyben a fővárosi közúti vasúti közlekedés kezdetének 
– emlékét méltó módon hirdető, a Lóvasúti Indóházon elhelyezésre 

kerülő emléktábla készítésének költségei céljára támogatás
50 E Ft

„Esély a XXI. Században” 
Művészeti OktatásiKulturális 

Közéleti Alapítvány 
(MOKKA)

A 2017. szeptember 28. és 29. között megrendezésre kerülő 
„Cigányvarázs” IV. Kárpátmedencei Cigányprímások és Zenekarok 

Fesztiválja elnevezésű rendezvény megvalósításának költségei 
céljára támogatás

2 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2017. (X. 30.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont 
költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegé-
szítésekkel módosított – 2. számú melléklete szerinti tar-
talommal.

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapest 2024 Zrt. 
„v.a.” záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1381/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a zárt ülésen tárgyalandó előterjesz-
téseket a napirendi sor végén tárgyalja meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1382/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. „v.a.” 
közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala 
során Budapest Főváros Önkormányzata mint rész-

vényes képviseletében eljáró személy kötött man-
dátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 
következő döntések meghozatalát:
A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2017. augusztus 31. 
napjával mint fordulónappal elkészített, tevékeny
séget lezáró számviteli beszámolójának és az arról 
szóló könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadása.

Határidő: a társasági közgyűlés ülés tartása nélküli 
határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

1383/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának – a törvényi határidő megtar-
tása érdekében szükséges soron kívüli – aláírására 
és kiadására.

Határidő: a társasági közgyűlés ülés tartása nélküli 
határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat 2017. évi támogatá-
si szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1384/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz és 
Közvilágítási Kft.vel a 2017. évi támogatási szer-
ződést 716 000 E Ft összeggel az előterjesztés 1. 
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számú melléklete szerinti tartalommal, és a Támo-
gatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásának ismere-
tében – amennyiben nem merül fel kifogás – felkéri 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak tag-
gyűlési döntést követő aláírásáról.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási 
Kft. – TVI állásfoglalását követő – soron követke-
ző taggyűlésének napját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István 

1385/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Fővá-
ros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa a BDK Budapesti Dísz és Köz-
világítási Kft. 2017. évi támogatási szerződését az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalom-
mal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

1386/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. 
soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkor-
mányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal 
eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a 
tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és ki-
adására. 

Határidő: a BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási 
Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a BVH Budapes-
ti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság 2017. évi közbeszerzési tervének aktuali-
zálására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1387/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Buda-
pesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli 
részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének ha-
táskörében eljárva elfogadja a Társaság aktualizált 

2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a 
Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatko-
zással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való 
közléssel válik hatályossá. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat a 2016. évi 
városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerző-
déseinek megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1388/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda
Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület 
„Derű utcai park rehabilitációja” c. projektről szóló 
támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármes-
tert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Tarlós István 

1389/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pest-
szentlőrincPestszentimre Önkormányzata között a 
XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komp-
lex megújítása II.” c. projektről szóló támogatási 
szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támoga-
tási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. december 30.
Felelős: Tarlós István 

1390/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézvá
ros Önkormányzata között a „Nyugati tér, a Ská-
la Metró előtti terület megújítása II.” c. projektről 
szóló támogatási szerződés módosítását a módosító 
indítvány melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. 2017. október 5-én tartandó rendkívü-
li közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések 
meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1391/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy visszavonja a beterjesztett határoza-
ti javaslat 1. pontjának 2. napirendi pontjára vonat-
kozó alábbi döntés meghozatalát:
„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkor-
mányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 
14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében fog-
lalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. soron következő 2017. ok-
tóber 5ei (megismétlés esetén október 12ei) rend-
kívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormány-
zata mint részvényes képviseletében eljáró személy 
kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 
támogassa az alábbi döntések meghozatalát:
2. napirendi pont: az FCSM Zrt. 2017. június 30ai 
közbenső mérlegének és eredménykimutatásának 
jóváhagyását 2 014 M Ft adózott eredménnyel, va-
lamint a Ptk. 3:263. §a alapján a 2017. június 30
ai auditált közbenső mérleg figyelembevételével az 
osztalékelsőbbséggel rendelkező Befektetők részé-
re a 2017. II. negyedévéhez kapcsolódó, a 2016. 
évben egyegy negyedévre jóváhagyott osztalék-
előlegekkel azonos összegű, azaz 1 009 166 E Ft 
osztalékelőleg megállapításának jóváhagyását és 
ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő 
kifizetését.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1392/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. so-
ron következő 2017. október 5ei (megismétlés ese-
tén október 12ei) rendkívüli közgyűlésén Buda pest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes képvise-
letében eljáró személy kötött mandátummal eljárva 
„igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések 
meghozatalát:
1. napirendi pont: a Társaság 2017. évi üzleti tervé-
re vonatkozóan meghozott 1233/2017. (VIII. 30.) 
Főv. Kgy. határozatban foglalt előzetes döntés sze-
rint.
3. napirendi pont: „A Ráckevei (Soroksári)Duna
ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása: 
Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból” pro-
jekt során megvalósult víziközművek jótállási jogai 
érvényesítésének szabályait rendező garanciális el-
járásrend megkötését az előterjesztés 5. számú mel-
léklete szerinti tartalommal. 

4. napirendi pont: A Fővárosi Közgyűlés jelen ülé-
sén a „Javaslat a 2015. évi eső és vízkárral kapcso-
latos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés 
keretén belül a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
re vonatkozóan meghozott döntések szerint. 

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlésének napja, 2017. október 5. (megismétlés 
esetében október 12.)

Felelős: Tarlós István 

1393/2017. (IX. 27.) 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, 2017. október 5. (megismétlés 
esetében október 12.)

Felelős: Tarlós István 

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. 2017. október 4-ei rendkívüli közgyűlésének napiren-
di pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1394/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. október 
4én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Fő-
város Önkormányzata részvényesi képviselője kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntések meghozatalát:
1. napirendi pont tekintetében:
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási
főösszegkeretének 5 902 170 E Ft összegre törté-
nő megemelésének elfogadására vonatkozó döntés 
meghozatalát.
– A 2017. évi beruházási terv 3. sz. módosítására 
tett javaslat elfogadására vonatkozó döntés megho-
zatalát az alábbiaknak megfelelően:
1) Budapest szolgáltatási területét érintően:

1) 18 db tétel keretének csökkentése (–) 66 317 
E Ft értékben;

2) 2 db tétel keretének emelése (+) 107 184 E Ft 
értékben;

3) 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 13 500 
E Ft értékben,
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2) az FV Zrt. működtető vagyonelemeket érintően:
1) 3 db tétel keretének csökkentése (–) 43 251 E 

Ft értékben;
2) 3 db tétel keretének emelése (+) 28 200 E Ft 

értékben;
3) 9 db új tétel tervbe való beemelése (+) 

238 249 E Ft értékben,
3) az FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemeit 
érin tően:

1) 3 db tétel keretének átcsoportosítása (–) 1 027 
E Ft értékben,

4) Biatorbágy szolgáltatási területét érintően:
1) 6 db tétel keretének csökkentése (–) 9 723 E 

Ft értékben;
2) 1 db tétel keretének emelése (+) 2 560 E Ft 

értékben;
3) 2 db új tétel tervbe való beemelése (+) 9 100 

E Ft értékben,
5) Budakeszi szolgáltatási területét érintően:

1) 2 db tétel keretének átcsoportosítása (–) 285 
E Ft értékben,

6) Budaörs szolgáltatási területét érintően:
1) 6 db tétel keretének átcsoportosítása (–) 1 869 

E Ft értékben,
7) Halásztelek szolgáltatási területét érintően:

1) 3 db tétel keretének csökkentése (–) 3 084 E 
Ft értékben,

8) Pócsmegyer szolgáltatási területét érintően:
1) 3 db tétel keretének emelése (+) 920 E Ft ér-

tékben,
9) Szigetszentmiklós szolgáltatási területét érintően:

1) 4 db tétel keretének csökkentése (–) 24 671 E 
Ft értékben;

2) 2 db tétel keretének emelése (+) 56 480 E Ft 
értékben;

3) 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 2 000 
E Ft értékben,

10) Tököl szolgáltatási területét érintően:
1) 1 db tétel keretének csökkentése (–) 1 584 E 

Ft értékben;
2) 1 db tétel keretének emelése (+) 1 100 E Ft 

értékben;
3) 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 16 000 

E Ft értékben,
11) Tököl szennyvíztisztító telepet érintően:

1) 1 db tétel keretének csökkentése (–) 2 004 E 
Ft értékben;

2) 3 db új tétel tervbe való beemelése (+) 5 550 
E Ft értékben.

2. napirendi pont tekintetében:
A napirendi pont társasági közgyűlési napirendről 
való levételét.
3. napirendi pont tekintetében:
A napirendi pont társasági közgyűlési napirendről 
való levételét.
4. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabálymódosítá-
sának az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal történő elfogadására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Határidő: a Társaság 2017. október 4én (megismét-
lés esetén 2017. október 13án) tartandó közgyűlé-
sének napja

Felelős: Tarlós István 

1395/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt sze-
mélyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. ok-
tóber 4én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Ön-
kormányzat részvényesi képviselőjeként kötött 
mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a fő-
polgármestert a részvényesi képviselő meghatalma-
zásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2017. október 4én (megismét-
lés esetén 2017. október 13án) tartandó közgyűlé-
sének napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: Javaslat pályázat benyújtásá-
ra a Horizont 2020 program „Intelligens e-mobilitás tá-
mogatása a városokban” c. felhívásra (Smartify)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1396/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben foglalt pályázati cél-
lal, amely az emobilitás és eszközeinek bevezeté-
sére irányul a városokban, valamint ennek alapján 
támo gatja az MG4.22017 kódjelű pályázati ki-
íráson „SMARTiFY” című pályázatban a Fővárosi 
Önkormányzat részvételét. Továbbá felkéri a főpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a szükséges doku-
mentáció előkészítéséről, valamint benyújtásáról.

Határidő: 2017. október 19.
Felelős: Tarlós István 

1397/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető 
partner között kötendő támogatási szerződést ter-
jessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő 
ülésére, az annak részét képező csatlakozási forma-
nyomtatvány jóváhagyása céljából.

Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő három 
hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 37. pontja: Javaslat a kulturális ágazat-
ba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társasá-
gok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1398/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. 
§a alapján eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. 
számú mellékleteként csatolt, a „Fővárosi Önkor-
mányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes 
tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetői-
nek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, vala-
mint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására 
vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzatának 3. 
módosítása”t. Felkéri a főpolgármestert a szabály-
zatmódosítás és az egységes szerkezetű szabályzat 
kiadmányozására.

Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: Tarlós István 

1399/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, 
egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társasá-
gai ügyvezetői munka, illetve megbízási szerződé-
seinek a szabályzatban foglaltaknak megfelelő mó-
dosításáról.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest Főváros 
Önkormányzata, az EMIH Budavári Hitközség és a BTM 
között megkötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1400/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 6568 helyrajzi számon el-
helyezkedő, természetben a 1014 Budapest, Tán-
csics Mihály utca 26. szám alatt található ingatlan-
nak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
78/336 arányú része vonatkozásában megkötött, 
a kialakítási munkák egyes feltételeit szabályozó 
megállapodás módosítását az előterjesztés 7. szá-
mú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri 
a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat együttműködési 
megállapodás megkötésére a Magyar Szinkronúszó Szö-
vetséggel a 2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnok-
sággal összefüggésben

Előterjesztő: SzalayBobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1401/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti – a 2018. évi Junior Szink-
ronúszó Világbajnokság megrendezésének fel-
tételeiről szóló háromoldalú megállapodás rész-
letszabályait meghatározó – Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Magyar Szinkronúszó Szövet-
ség közötti együttműködési megállapodást az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1402/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy amint hivatalos tá-
jékoztatást kap a Fővárosi Önkormányzat a rendez-
vény módosított időpontjáról, az új időpontot tar-
talmazó háromoldalú megállapodás módosítását 
terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a módosult idő-
pontról való hivatalos tudomásszerzést követő ülése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1403/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel az 1404–1405/2017. (IX. 
27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfo-
gadja.

1404/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A 471/2012. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– a 2006–2008/2012. (X. 3.) határozatokat hatályon 
kívül helyezi;
– a 122/2014. (I. 29.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– a 186/2014. (II. 26.) határozatot hatályon kívül 
helyezi;
– az 1672/2015. (XII. 2.) határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– a 829–830/2016. (VI. 8.) határozatokat hatályon 
kívül helyezi;
– az 1208/2016. (VIII. 31.) határozatot hatályon kí-
vül helyezi;
– az 1599/2016. (XII. 7.) határozatot hatályon kí-
vül helyezi.
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1405/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
A 47/2013. (II. 22.) határozat végrehajtási határide-
jét 2017. december 31re módosítja;
– az 53/2015. (I. 28.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2017. december 31re módosítja;
– a 12/2016. (I. 27.) határozat végrehajtási határide-
jét 2017. december 31re módosítja;
– a 191/2017. (II. 22.) határozat végrehajtási határ-
idejét 2017. december 31re módosítja.

A napirend 41. pontja: Javaslat a vadgesztenyefák 
védelmére a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási te-
rületén

Előterjesztő: Tokody Marcell 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1406/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megbízza a FŐKERT Zrt.t, hogy 
mérje fel, a Budapest közigazgatási területén lévő 
vadgesztenyefák injektálásos eljárással történő vé-
delméhez milyen mértékű forrás szükséges.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

1407/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest közigazgatási terüle-
tén lévő vadgesztenyefák védelme érdekében a 
FŐKERT részére céltámogatást nyújt, melynek fe-
dezetét a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésében biztosítja.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 

1408/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a budapesti lakosság számára vad-
gesztenyefavédelmi programot indít, melynek ke
retében a lakóhelyükön vadgesztenyefával rendel-
kezők a FŐKERT Zrt.től díjmentesen igényelhetik 
a vadgesztenyefák injektálásos védelmét. A prog-
ram megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkor-
mányzat a FŐKERT Zrt. részére céltámogatást 
nyújt, melynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 42. pontja: Javaslat közterületen alkal-
mazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rende-
let módosítására

Előterjesztők: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1409/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-
kat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest 
közigazgatási határán belül a közlekedési szabály-
talanságok miatti bírságolás során ne lehessen ke-
rékbilincset alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szankcióként in-
dokolatlanul alkalmazott kerékbilincselés meg-
szüntetése érdekében tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket, illetve a vonatkozó fővárosi rendeletek 
módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

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

A napirend 43. pontja: BVH Zrt. biztosítási pályá-
zata

Előterjesztő: Szaniszló Sándor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1410/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
megbízza a BVH Zrt. vezetőjét, hogy a folyamat-
ban lévő biztosítási pályázatot vizsgálja ki, és fel-
hatalmazza, hogy a vizsgálat alapján döntsön a 
szerződés aláírásáról.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27i ülésén.

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

s
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