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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő 
elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A választási plakátok egyes középületeken és a köz-
terület meghatározott részein történő elhelyezésének ti-
lalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. középület: az az épület – vegyes rendeltetésű épü-
let esetén épületrész –, amely államhatalmi, közigazgatá-
si, önkormányzati, bírói, ügyészi, köztestületi szervek és 
ezek intézményei elhelyezésére, valamint a vallási közös-
ségek hitéleti tevékenységének helyszínéül szolgál;

2. plakát: amit a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (1) bekez-
dése plakátnak minősít.”

2. §

(1) A Rendelet 3. § 1. pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

[Tilos választási plakát elhelyezése:]

„1. a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint 
miniszteri rendeletekben felsorolt műemléki védettség alá 
helyezett középületeken és műemlékegyüttesek területén 
található középületeken,”

(2) A Rendelet 3. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:

[Tilos választási plakát elhelyezése:]

...
„1a. a kulturális örökség védelméről szóló törvényben 

felsorolt fővárosi nemzeti emlékhelyen, kiemelt nemze-
ti emlékhelyen lévő középületen, valamint a nemzeti em-
lékhely, kiemelt nemzeti emlékhely közterületnek minősü-
lő részén,”

(3) A Rendelet 3. § 2–3. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

[Tilos választási plakát elhelyezése:]

...
„2. a településkép védelméről szóló fővárosi önkor-

mányzati, valamint fővárosi kerületi önkormányzati ren-
deletekben meghatározott, helyi védettség alá helyezett 
középületeken, 

3. a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló fővárosi ön-
kormányzati rendeletben felsorolt, közterületnek minősü-
lő kiemelt közcélú zöldterületeken,”

3. §

A Rendelet 4. §-ában a „választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény” szövegrész helyébe a „Ve.” 
szöveg lép.

4. §

A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2014 februárjában alkotta meg 
a választási plakátok egyes középületeken és a közterü-
let meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmá-
ról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendeletet. Az idő-
közben bekövetkezett jogszabályi változások indokolttá 
tették a rendelet módosítását. A jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 17. §-ának megfelelő előzetes hatás-
vizsgálat megtörtént, melynek eredményét a közgyűlési 
előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A középület és a plakát fogalmának meghatározását 
módosítja. Itt kerül meghatározásra az, hogy a vegyes 
rendeltetésű épület esetén a közintézmény által használt 
épületrész minősül középületnek.

Módosítani szükséges a középület fogalmának meg-
határozásánál az egyházak hitéleti tevékenységére utaló 
szövegrészt. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közös-
ségek jogállásáról szóló törvény szerint vallási közösség 
az Országgyűlés által elismert egyház és a vallási tevé-
kenységet végző szervezet. Tekintettel arra, hogy hitéle-
ti tevékenységet nemcsak az egyházak, hanem a vallási 
tevékenységet végző szervezetek is gyakorolnak, a köz-
épület fogalmának meghatározásánál indokolt az egy-
háznál tágabb „vallási közösség” fogalmat alkalmazni.

A 2. §-hoz

A Rendelet 3. § 1. pontjának tördelését változtatja 
meg, valamint a vegyes rendeltetésű épületre vonatkozó 
szövegrészt hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy 
az a középület fogalmának meghatározásánál kerül emlí-
tésre a Rendelet 2. § 1. pontjában.

A 3. § 2. pontjában módosul a hivatkozott önkormány-
zati rendeletek megnevezése, tekintettel arra, hogy ha-
tályba lépett a településkép védelméről szóló fővárosi 
önkormányzati rendelet, valamint 2018. január 1-jéig a 
kerületi önkormányzatoknak is meg kell alkotniuk sa-
ját rendeleteiket e témakörben. Ezzel egyidejűleg hatá-
lyát vesztette a Budapest főváros építészeti örökségének 
fővárosi helyi védelméről szóló fővárosi önkormányza-
ti rendelet és a kerületi településkép-védelmi rendeletek 
megalkotásával 2018. január 1-jéig hatályukat vesztik a 

helyi védelemről szóló kerületi önkormányzati rendele-
tek is.

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat a Ve. fel-
hatalmazása alapján csak középületen és a közterület 
meghatározott részén tilthatja meg választási plakát elhe-
lyezését, szükséges a 3. § 3. pontjában a „közterületnek 
minősülő kiemelt közcélú zöldterület” szöveget alkal-
mazni, mert a választási plakát elhelyezése a közterület-
nek nem minősülő kiemelt közcélú zöldterületen a Ve. ér-
telmében önkormányzati rendeletben nem tiltható meg.

Fontos közérdek, hogy a műemlék középületek mel-
lett a fővárosi vagy kerületi önkormányzati rendelettel 
helyi védettség alá helyezett középületeken se lehessen 
választási plakátot elhelyezni a választási kampány so-
rán. Ezért a Fővárosi Önkormányzat a Ve.-ben kapott 
rendeletalkotási felhatalmazásban megjelölt műemlékvé-
delmi okból mindig is tiltotta a plakátelhelyezést – a mű-
emlék középületek mellett – a helyi védettségű középü-
leteken is.

Ugyancsak műemlékvédelmi okból tartja szükséges-
nek a jogalkotó a nemzeti emlékhely, kiemelt nemze-
ti emlékhely megóvását a választási plakátoktól, ezért a 
3. § új 1a. pontjaként beiktatásra került a nemzeti emlék-
helyre, kiemelt nemzeti emlékhelyre vonatkozó plakát-
elhelyezési tilalom.

A 3. §-hoz

A szövegcserés módosítás azért szükséges, mert az 
1. §-ban meghatározott új plakátfogalomnál már szerepel 
a választási eljárásról szóló törvény megnevezése és szá-
ma. Ezért az alaprendelet 4. §-ában elegendő a törvény 
rövidített megjelölését alkalmazni.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról szóló 
31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény. 1. § (1), (3) és (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. §

Az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„1. § A rendelet hatálya
a) Budapest Főváros XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., 

XXII. és XXIII. kerületeinek közigazgatási területé-
re, továbbá

b) külön törvényben meghatározottak szerint a Fővá-
rosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott te-
rületre 

terjed ki.”

2. §

A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. törvény úgy módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt (Htv.), hogy 2011. január 1-től a 

kerületi önkormányzat által – a Htv. 1. § (2) bekezdése 
alapján – bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat 
helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendele-
tével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az 
érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előze-
tes beleegyezését adja. 

Tekintettel a Htv. rendelkezésére, az idegenforgal-
mi adórendeletben rögzíteni kell annak területi hatályát. 
A 2018. adóévtől változik azoknak a kerületeknek a köre, 
melyekre az adórendelet területi hatálya eddig kiterjed, 
ezért szükséges a rendelet módosítása.

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

A Htv. rendelkezéseiből eredő területi hatályt differen-
ciáló rendelkezés. A Htv. értelmében a Fővárosi Önkor-
mányzat kétféle felhatalmazás alapján vezethet be ide-
genforgalmi adót: a Htv. 1. § (3) bekezdése alapján az 
érintett kerületi önkormányzat képviselő-testületének 
előzetes beleegyezésével, valamint az 1. § (4) bekezdé-
sében biztosított jogánál fogva, önállóan. A módosítás 
az érintett kerületi önkormányzatok képviselő-testületé-
nek előzetes beleegyezésén alapuló területi hatályt érinti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
46/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások 
bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 

Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 
41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti

és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a laká-
sok és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. 
§ (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) be-
kezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)–(2) be-
kezdésében, 15. §, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) be-
kezdésében, 19. §, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) 
bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdé-
sében és 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 
34. § és 35. § (2) bekezdésében, a 80. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében, és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biz-
tosított véleményezési jogkörében eljáró LABE Lakás-
bérlők és Lakók Egyesülete véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei-
ről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasz-
nosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 
5/A. ponttal egészül ki:

„5/A. Folyamatban lévő ügy: kérelemre vagy kérelem-
től függetlenül indult eljárás a Bérbeadó döntéséig, vala-
mint a már fennálló jogviszony és keletkezett tény.”

2. §

A R. 5. § j) pontjának jelölése i) pontra változik.

3. §

A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„Ha a nyugdíjasházban lévő lakás bérleti jogáért a 
bérlő egy másik önkormányzati lakásra fennálló lakás-

bérleti szerződését közös megegyezéssel szüntette meg, 
vagy e bérleti jogért lakásának tulajdonjogát adta, illet-
ve a 7. § (2) bekezdése szerinti esetben a pénzbeli térítés 
összege annyi, amennyit a bérlőnek a lakásbérleti szer-
ződés felmondásakor a nyugdíjasházba való bekerülés 
térítéseként a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján kellene 
fizetnie, azzal, hogy ezt az összeget a lakásbérleti szerző-
dés megkötésének évétől számítva megkezdett évenként 
15 százalékkal csökkenteni kell, de nem lehet kevesebb, 
mint 300 000 forint.”

4. §

A R. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megkö-
tött lakásbérleti szerződés időtartama legfeljebb 10 év, 
melynek lejártakor a bérlő kérelmére a Bizottság alkal-
manként legfeljebb további öt év időtartamra több alka-
lommal meghosszabbíthatja a szerződést, ha a bérlőnek 
nincs lakbér-, különszolgáltatásidíj-, valamint közüzemi-
díj-tartozása.

(3) A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot 
kialakításának feltételével meghirdetett piaci jellegű la-
káspályázat esetén a bérlő számára – a helyreállítási 
munkálatok elvégzésére tekintettel – a lakásbérleti szer-
ződés legfeljebb 10 éves időtartamára költségelvű lakbér 
kerül megállapításra.” 

5. §

A R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(2) Bármely bérbeadási mód szerinti pályázati el-
járás keretében bérbeadott lakásra a lakásbérleti szer-
ződést – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – 
legfeljebb öt évre kell megkötni.”

6. §

A R. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(1) A 11. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján 
megkötött lakásbérleti szerződés időtartamát a legfel-
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jebb 5 éves határozott idő lejártakor, a bérlő kérelmére 
a Bizottság alkalmanként legfeljebb további öt év időtar-
tamra több alkalommal meghosszabbíthatja, ha a bérlő-
nek nincs lakbér-, különszolgáltatásidíj-, valamint köz-
üzemidíj-tartozása. Amennyiben a bérlő 2012. ok tóber 
18. napját megelőzően kötött bérleti szerződése jelen 
rendelet hatálya alatt kerül meghosszabbításra, úgy a 
mindenkor hatályos rendeletben megállapított, az adott 
lakásra érvényes háromhavi bérleti díjnak megfelelő ösz-
szeget óvadékként köteles a szerződés megkötésével egy-
idejűleg megfizetni. Az első mondatban meghatározott 
esetben a szerződés megkötésekor figyelembe vett bérle-
ti díj és az érvényes bérleti díj különbözetének, a második 
mondatban meghatározott szerződéshosszabbítást köve-
tő szerződés hosszabbítások esetén az előző szerződés-
hosszabbításkor figyelembe vett bérleti díj és az érvényes 
bérleti díj különbözetének a háromszoros összegét köte-
les a bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 
óvadékként megfizetni.

(2) Ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra 
szóló lakásbérleti szerződés megszűnését megelőzően a 
bérlő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai meg-
felelnek a 23. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és 
nincs lakbér-, különszolgáltatásidíj-, valamint közüzemi-
díj-hátraléka, akkor kérelmére a lakásbérleti szerződé-
sét alkalmanként legfeljebb további öt évre a Bizottság 
meghosszabbíthatja. Ellenkező esetben költségelvű lak-
bér megállapítása mellett a 12. § (1) bekezdés szerint 
hosszabbítható meg a szerződés.”

7. §

A R. 16/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(1) Azzal a személlyel, akivel szemben a Törvény 
alapján, vagy bírósági, illetve hatósági határozat alap-
ján Bérbeadónak elhelyezési kötelezettsége áll fenn, va-
lamint azzal a személlyel, akivel szemben Bérbeadó meg-
állapodás útján elhelyezési kötelezettséget vállalt, a 
Bizottság határozott idejű – legfeljebb 5 évre szóló – la-
kásbérleti szerződést köt, vagy ezt a személyt (e § alkal-
mazásában: jogosult) bérlőnek jelöli a kerületi önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakásra.

(2) Amennyiben a Bérbeadó és a jogosult között hatá-
rozott idejű – legfeljebb 5 évre szóló – lakásbérleti szer-
ződés jön létre, a meghatározott időtartam lejártakor a 
bérleti jogviszonyt a Bizottság a bérlő kérelmére több al-
kalommal meghosszabbíthatja, ha a bérlő teljesíti a 12. § 
(1) bekezdésében foglalt feltételeket.”

8. § 

A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(1) A Bizottság dönt a bérlő személyéről és megköti 
a lakásbérleti szerződést. Méltányossági alapon a bérbe-
adás – a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon, írás-
ban benyújtott kérelem alapján – a kérelmező különös 
méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel határozott idő-
re, legfeljebb 3 évre történhet, amely több alkalommal, 
alkalmanként legfeljebb további 3 évre meghosszabbít-
ható, ha a bérlőnek nincs lakbér-, különszolgáltatásidíj- 
és közüzemidíj-tartozása.”

9. § 

A R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(3) A lakásgazdálkodási feladat teljesítése jogcímén 
kötött bérleti szerződés az eredeti lakásbérleti szerződés-
ben meghatározott feltételekkel jön létre. Ez a rendelke-
zés nem vonatkozik a lakbér megállapítására, valamint 
a bérleti szerződés időtartamára abban az esetben, ha a 
Bizottság és a bérlő a határozatlan időtartamú lakásbér-
leti szerződés határozott idejű – legfeljebb 5 évre szóló – 
bérleti szerződéssé való módosításában állapodik meg.”

10. § 

A R. a következő 22/A. címmel és a 28/A. §-sal egé-
szül ki:

„22/A. A hozzájárulás gyakorlásának határideje

28/A. § A bérbeadói hozzájárulás gyakorlásának va-
lamennyi esetében a Törvény 89. § (1) bekezdése szerinti 
határidőt a főjegyző hosszabbíthatja meg.”

11. §

A R. 46. §-a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 8. § (3) bekezdése szerinti pénzbeli térítés ösz-
szege a 2012. január 1. napja és 2016. december 30. 
napja között kötött bérleti szerződések esetében azonos a 
bérleti szerződés felmondásakor a nyugdíjasházba való 
bekerülés térítéseként fizetendő összegnek a lakásbérle-
ti szerződés megkötésének évétől számítva megkezdett 
évenként 10 százalékkal csökkentett összegével, de leg-
alább 500 000 forint.

(6) A 8. § (4) bekezdése szerinti pénzbeli térítés össze-
ge a 2012. január 1. napja és 2016. december 30. nap-
ja között kötött bérleti szerződések esetében azonos a 
nyugdíjasházba való bekerüléskor a bérlő által fizetett 
összegnek a lakásbérleti szerződés megkötésének évétől 
számítva megkezdett évenként 10 százalékkal csökkentett 
összegével, de legalább 500 000 forint.”
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12. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a 
főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) a következő 
új 51. ponttal egészül ki:

„51. Meghosszabbítja a Törvény 89. § (1) bekezdése 
szerinti határidőt a bérbeadói hozzájárulás gyakorlásá-
nak valamennyi esetében.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 28/A. §”

13. §

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 Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei-
ről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasz-
nosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. 
Kgy. rendelet felülvizsgálatát, módosítását e jogszabály 
gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a fel-
merült szabályozási igények, valamint egyéb technikai 
jellegű pontosítások szükségessége tette indokolttá.

Fentiekre tekintettel a rendelet módosításában kidol-
goztuk a néhány szakasz átdolgozására, kiegészítésére 
vonatkozó szabályokat, valamint új rendelkezéseket ál-
lapítottunk meg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A változtatást új fogalom meghatározásának szüksé-
gessége indokolja. 

2. §-hoz

A módosítás a szabályozás pontosításának igénye 
folytán vált szükségessé.

3. §-hoz

A szerződés közös megegyezéssel történő megszünte-
tése (lakás leadása) útján a fővárosi tulajdonú nyugdíjas-
házba való bekerülést szabályozó rendelkezés kibontása 
a szabály jelentéstartalmának magasabb szintű kifejezése 
érdekében szükséges.

4–8. §-okhoz

A változtatást a szabályozás rugalmasabbá tételének 
igénye indokolja.

9. §-hoz

A szabályozás kiegészítése a gyakorlatban felmerült 
eset okán vált szükségessé.

10. §-hoz

A változtatást a jogszabály gyakorlati alkalmazása so-
rán felmerült szabályozási igény indokolja.

11. §-hoz

A módosítással a nyugdíjasházi bérleti szerződések 
felmondása esetén visszafizetendő összegek mértékének 
rögzítése – a már jelenleg is szabályozott, 2012. évet 
megelőző, továbbá a 2016. évet követő időszak után – 
a 2012 és 2016 közötti időintervallumra vonatkozóan is 
megtörténne, mely által a szabályozás teljessé válna.

12. §-hoz

A rendeletmódosítással – tekintettel az új hatásköri 
szabály megállapítására – az SZMSZ módosítása is szük-
ségessé vált.

13. §-hoz

A jogszabályszerkesztésről szóló rendelet szerint a 
módosító rendelet hatálybalépéséről e helyen kell ren-
delkezni.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-
zel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete helyé-
be e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-
zel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet) tartal-
mazza a természetes személy ingatlantulajdonosok (la-
kosság) és a nem természetes személy ingatlantulajdo-
nosok (közület) felé kiszámlázható közszolgáltatási díjat 
(Rendelet szerinti díj), melynek alapdíjra és ürítési díjra 
megosztott egységnyi díjtételeit a Rendelet 1. mellékle-
te tartalmazza.

A Közszolgáltató minden évben egy alkalommal (leg-
később szeptember 30-ig) kezdeményezheti az egység-
nyi díj felülvizsgálatát, melynek figyelembevételével a 
Rendelet 16. § (2) bekezdése szerint a közszolgáltatás 
legmagasabb egységárait a Fővárosi Közgyűlés határoz-
za meg legalább 1 éves időtartamra.

A közszolgáltatási díjakról, a szippantott szennyvíz-
re vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvé-
nyeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módo-
sításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: 

Rezsitörvény) rendelkezései alapján 2018-ban is csak a 
2013. január 31-én érvényesített díjak 90%-ában megha-
tározott díjakat lehet a természetes személy ingatlantu-
lajdonosok felé alkalmazni, azonban a nem természetes 
személy ingatlantulajdonosok felé díjemelésnek, új díjak 
megállapításának törvényi akadálya nincs.

A közszolgáltató a közszolgáltatás zavartalan ellátá-
sa érdekében felmerülő költségeit és ráfordításait a befa-
gyasztott – korábban jelentősen alultervezett – díjakban 
érvényesíteni nem tudja, ezért változatlanul szükséges 
kompenzálni a díjjavaslat (számított költsége a szolgál-
tatásnak) és a rendeletben megállapított díjakból szárma-
zó bevételek közötti különbözetet. 2017. évben a költség-
vetésben erre a célra 535 000 ezer Ft lett elkülönítve. Az 
üzemeltetési költségek az elmúlt években jelentős mér-
tékben emelkedtek, ennek ellenére 2012 óta a nem termé-
szetes személy ingatlantulajdonosok esetében a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közszolgáltatási díjra vonatkozóan emelés nem történt. 
A nem természetes személy (közületi) ingatlantulajdono-
sokra megállapított alap- és ürítési díj 30%-os emelésé-
nek célja, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának ki-
adási költségei csökkenjenek.

A Rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően 
hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében elő-
írtaknak megfelelően a rendelet módosítására vonatkozó 
javaslat a www.budapest.hu honlapon közzétételre került 
annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezze-
nek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A nem természetes személy (közületi) ingatlantulaj-
donosokra vonatkozó új alap- és ürítési díjaknak a víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő díjfizetési időszak-
ra való megállapítása a Rendelet 1. mellékletének megfe-
lelő módosításával történik.

A 2. §-hoz

A hatálybalépés időpontjára vonatkozó rendelkezést 
tartalmazza, kellő felkészülési időt biztosítva a jogsza-
bály végrehajtására.
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A 47/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
1. melléklet a 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
legmagasabb számlázható díja a 2018. február 1-től határozatlan ideig tartó díjfizetési időszakra

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok részére meghatározva

1.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésének és elszállításának alapdíja:
1.1.1. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 28,1 Ft/m3 + áfa.
1.1.2. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétel: 137,7 Ft/m3 + áfa.
1.1.3. a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 

137,7 Ft/m3 + áfa.
1.1.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízelszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egység-

nyi díjtétel: 137,7 Ft/m3 + áfa.

1.2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtése és elszállítása ürítési díja:
1.2.1. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 275,8 Ft/m3 + áfa.
1.2.2. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétel: 1496,7 Ft/m3 + áfa.
1.2.3. a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 

1496,7 Ft/m3 + áfa.
1.2.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízelszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egység-

nyi díjtétel: 1496,7 Ft/m3 + áfa.
1.2.5. ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja 

a 35 métert, úgy annak egységnyi díjtétele: minden lefektetett 10 m cső után 180 Ft + áfa.

2. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok részére meghatározva

2.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésének és elszállításának alapdíja:
2.1.1. az ingatlanon mért vízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 41,1 Ft/m3 + áfa.
2.1.2. az ingatlanon mért vízfogyasztást meghaladó részre vonatkozó egységnyi díjtétel: 214,6 Ft/m3 + áfa.
2.1.3. vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 

214,6 Ft/m3 + áfa.
2.1.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi 

díjtétel: 214,6 Ft/m3 + áfa.

2.2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtése és elszállítása ürítési díja:
2.2.1. az ingatlanon mért vízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 397,9 Ft/ m3+ áfa.
2.2.2. az ingatlanon mért vízfogyasztást meghaladó részre vonatkozó egységnyi díjtétel: 2146,2 Ft/m3 + áfa.
2.2.3. vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 

2146,2 Ft/m3 + áfa.
2.2.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi 

díjtétel: 2146,2 Ft/m3 + áfa.
2.2.5. ha a szippantó gépjármű s a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 

35 métert, úgy annak egységnyi díjtétele: minden megkezdett 10 m cső után 200 Ft + áfa.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
48/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzat rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) 
bekezdés b) pontjában és Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

1. §

(1) A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában
1. Épületdísz: képzőművészeti, vagy iparművésze-

ti alkotás, az épület szerkezeti rendszerétől füg-
getlen, a zárószerkezetének, homlokzatának ré-
szét képező, díszítését szolgáló, vagy építészeti 
hangsúlyt kijelölő épülettartozék, díszítő elem 
(pl. timpanon, képzőművészeti motívumokkal 
díszített pártázat, kupola, vagy toronysisak le-
zárása).

2. Helyi autóbusz-pályaudvar: legalább öt helyi 
járat végállomásaként kialakított közlekedési 
terület, vagy létesítmény.

3. Kerékpáros infrastruktúra: a kerékpározásra 
alkalmas közterületi vagy közhasználatú közle-
kedési építmények összessége.

4. Magasépület: a magasépítmények körébe tarto-
zó toronyház és magasház gyűjtőfogalma.

5. Magasház: olyan magasépület, amely esetében 
az épület legmagasabb pontja legfeljebb 65,0 
méter. 

6. Magas műtárgy: amelynek legmagasabb pontja 
a 30,0 métert meghaladja, de legfeljebb 120,0 
méter. 

7. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút: a 
gyűjtőúthálózat elemei közül a településszerke-
zeti tervben KÖu területfelhasználási egységbe 
sorolt út. 

8. Toronyház: olyan magasépület, amely esetében 
az épület legmagasabb pontja a 65,0 métert 
meghaladja, de legfeljebb 120,0 méter.

9. Többlet csapadékmennyiség: a területre meg-
határozott, adott visszatérési idejű és intenzitá-
sú csapadék feletti csapadék mennyisége.

10. Utcai légtérarány: Az e rendelet 6. mellékleté-
ben meghatározott szorzó.”

2. §

A R. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Vi-2 jelű területekre meghatározott bsp ér-

ték az 1. mellékletben területileg meghatáro-
zott, „infrastruktúra függvényében ütemezetten 
igénybe vehető, változással érintett”, valamint 
a „jelentős változással érintett” területek ese-
tén legfeljebb 0,5 értékkel növelhető, de az 1,25 
értéket nem haladja meg.”

3. §

(1) A R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(6) A megengedett legnagyobb párkánymagasság az 
adott tömb érintett teleksora előtti közterület átlagos szé-
lességének és a 6. mellékletben rögzített utcai légtér-
aránynak a szorzata, amely a (7) bekezdés figyelembe-
vétele mellett nem lehet nagyobb az ott meghatározott 
maximált értéknél sem.”

(2) A R. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(8) A (6) bekezdésben meghatározott értéktől a II. 
párkánymagassági kategóriájú területen eltérni akkor le-
het,

a) ha a közterület átlagos szélessége és a szom-
szédos csatlakozó épület közterület felőli pár-
kánymagassága nagyobb, mint 21,0 méter, ez 
esetben a megengedett legnagyobb párkány-
magasság növelhető, de a magasabbik szom-
szédos épület párkánymagasságát nem halad-
hatja meg;

b) ha az adott ingatlan a 3. mellékletben jelölt 
főút menti egy-egy teleksávban helyezkedik 
el, ez esetben a főút felé a megengedett legna-
gyobb párkánymagasság 25,0 méter.”

4. §

(1) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(2) A területen a megengedett legnagyobb párkány-
magasság az egymással szemközt elhelyezkedő és átfe-
dő utcai homlokzatok közötti távolság és az 1,25-ös érték 
szorzata, ha a KÉSZ-ben

a) beépítési mód zártsorúan kerül meghatározás-
ra, és 

b) a jellemző beépítési magasság a 12,5 métert 
meghaladja, de az épület nem magasépület.”
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(2) A R. 7. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdések-
kel egészül ki:

„(2a) Magasépület létesítése esetén az egymással 
szemközt elhelyezkedő és átfedő utcai homlokzatok kö-
zött: 

a) 30 méteres magasságot meg nem haladó épü-
letrészek között a (2) bekezdés szerinti, 

b) magasház 30 méteres magasságot meghaladó 
részeinek homlokzatától legalább 30 méter,

c) toronyház 30 méteres magasságot meghaladó 
részeinek homlokzatától legalább 40 méter 

távolságot kell tartani.

(2b) Amennyiben az utca két oldalán eltérő megenge-
dett legnagyobb párkánymagasság kerül meghatározás-
ra, a (2) és (2a) bekezdés a) pontja szerinti légtérarány-
nak azok magassági átlagára kell teljesülnie.”

(3) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(3) Saroktelek esetén a megengedett legnagyobb pár-
kánymagasság értékét az egymással szemben elhelyezke-
dő és átfedő homlokzatok közül a nagyobb távolság sze-
rinti értéknek megfelelően lehet megállapítani.”

5. §

(1) A R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„a) az I. párkánymagassági kategóriájú területen
 aa) legfeljebb 45 fok, 
 ab) műemléki védelem alatt álló épületek ese-

tén – ha az eredeti tetőszerkezet ezt indokolja – 
legfeljebb 60 fok,”

(2) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(3) Az I. és II. párkánymagassági kategória területén 
megengedett legnagyobb párkánymagasságtól a (3a) be-
kezdés figyelembevételével el lehet térni, ha 

a) az adott közterület felől – a saroképület kivé-
telével – a meglévő épületek többségének pár-
kánymagassága a megengedett értéket megha-
ladja, és

b) az adott ingatlannal – ugyanazon közterület fe-
lől – közvetlenül szomszédos épületek valame-
lyikének párkánymagassága a megengedett ér-
téknél legalább 3,0 méterrel nagyobb.”

(3)  R. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti esetben az ingatlanon 

tervezett épület párkánymagassága a (3) bekezdés a) 
pont szerinti épületek közül a megengedett értéket a leg-
kisebb mértékben meghaladó épület párkánymagassága 
lehet, a műemlék épületek figyelmen kívül hagyhatók.”

(4) A R. 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„a) sérült, elpusztult építményszint, tetőzet, vagy 
épületdísz visszaépítése, helyreállítása – beleért-
ve a pesti és a budai Duna-parti épületsort is,”

6. §

A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A 3. melléklet szerint lehatárolt, magassági kor-

látozással érintett kisvárosias és kertvárosias lakóterü-
leteken a megengedett legnagyobb beépítési magasság 

a) a hegyvidéki zónában elhelyezkedő kisvárosias 
lakóterületen – a közhasználatú építményre vo-
natkozó magasság kivételével – legfeljebb 9,0 
méter lehet,

b) kertvárosias magassággal beépült kisvárosias 
lakóterületen – a közhasználatú építményre vo-
natkozó magasság kivételével – legfeljebb 7,5 
méter lehet,

c) Lke-3 jelű sziluettérzékeny, hegyvidéki kertvá-
rosias lakóterületen legfeljebb 6,5 méter lehet.”

7. §

(1) A R. 11. §-át megelőző címe helyébe a követke-
ző cím lép:

„6. Magasépítmények beépítési magasságának 
korlátozásával kapcsolatos előírások”

(2) A R. 11. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. mellékletben magasépítmények számára ki-
jelölt területeken magasház vagy toronyház 30 m ma-
gasság feletti épületrészei az alábbiak figyelembevételé-
vel építhetők:

a) épület legmagasabb pontja nem haladhatja 
meg a területre meghatározott értéket,

b) az épület külső homlokzatai által határolt, más 
jogszabály alapján számított szintenkénti brut-
tó alapterületek átlagértéke nem haladhatja 
meg különálló épületrészenként
ba) magasház esetén a 900 m²-t,
bb)  toronyház esetén az épület legmagasabb 

pontjának 15-szörösét négyzetméterben ki-
fejezve, de legfeljebb 1350 m2-t,

c) a külső homlokzatok által határolt egyes épít-
ményszintek szintenkénti legnagyobb alaprajzi 
kiterjedéséből (vízszintes vetületi méreteiből) 
számított átlagérték nem lehet nagyobb külön-
álló épületrészenként
ca) magasház esetén 50 méternél,
cb) 90 méternél alacsonyabb toronyház esetén 

55 méternél,
cc) 90 méter magas, vagy annál magasabb to-

ronyház esetén 60 méternél.
(2) A 3. mellékletben kijelölt olyan területen, ahol az 

épület legmagasabb pontja 65,0 méter lehet, jelen rende-
let hatályba lépésekor már meglévő toronyház 350,0 mé-
teres körzetében – a városképi megjelenés és kompozíció 
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függvényében – legfeljebb 90,0 méter legmagasabb pont-
tal toronyház is létesíthető.

(3) A 3. mellékletben nem jelölt, nagyvárosias környe-
zetben lévő Vt-H jelű területen olyan magasház létesíthe-
tő, ahol az épület legmagasabb pontja 45,0 méter.”

(3) A R. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Termelési technológiához tartozó kémény, szel-

lőző, hűtőtorony elhelyezhető az átmeneti és az elővárosi 
zóna gazdasági területein.”

8. §

A R. 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(2) Az 1. mellékletben tervezettként jelölt, „szerkezeti 
jelentőségű korzó” megnevezésű útvonalakat gyalogos-
útként, vagy gyalogos- és kerékpáros felületként kell ki-
alakítani és fenntartani. A korzó kialakításakor legalább 
6,0 m széles gyalogosfelületet kell biztosítani, amely ki-
zárólag az egyéb közlekedési elemek és közműlétesítmé-
nyek helyigénye miatt csökkenthető. A korzó kialakítása 
során meg kell teremteni a Duna-parttal való kapcsola-
tot, kivéve ott, ahol annak fizikai akadálya van.”

9. §

A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az 1. mellékletben területileg meghatáro-

zott, „infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe 
vehető, változással érintett”, valamint a „jelentős válto-
zással érintett területek” tervezésekor biztosítani kell a 
következőket:

a) a közösségi közlekedés által állandó jelleggel 
igénybevételre kerülő tervezett közutak leg-
alább gyűjtőút hálózati szerepkörrel rendelkez-
zenek,

b) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek ese-
tében a lakó-pihenő övezetként tervezett terü-
letek és a 10%-nál nagyobb keresztirányú te-
repesést meghaladó útszakaszok kivételével, a 
tervezett közúton és közforgalom számára meg-
nyitott magánúton fasor telepítéséhez szüksé-
ges zöldsáv helyigényét az építési övezettel ha-
táros oldalon,

c) a kertvárosias és kisvárosias lakóterületek ese-
tében a lakó-pihenő övezetként tervezett terüle-
tek és a gazdasági területek kivételével, a terve-
zett közúton és közforgalom számára megnyitott 
magánúton a gyalogos infrastruktúra helyigé-
nyét az építési övezettel határos oldalon,

d) a főút vagy gyűjtőút hálózati szerepkörrel ter-
vezett közterületeken önálló kerékpáros infra-
struktúra (kerékpárút vagy kétoldali irányhe-
lyes kerékpársáv) helyigényét.

(2) Az 1. mellékletben területileg meghatározott, „inf-
rastruktúra függvényében ütemezetten igénybe vehető, 

változással érintett” lakó- és vegyes területfelhasználási 
egységbe sorolt területek tervezésekor biztosítani kell a 
következőket:

a) a terület minden egyes építési telkétől 300,0 
méteres sugarú körön belül a közösségi köz-
lekedési hálózat legalább egy megállóhellyel 
rendelkezzen,

b) a telektömb hosszának mérete ne haladja meg 
a 250,0 métert, a közforgalom számára meg-
nyitott magánutat is figyelembe véve,

c) a KÖu területfelhasználási egységbe tartozó 
tervezett közúton, annak az építési övezetbe so-
rolt oldalán a gyalogos infrastruktúra helyigé-
nyét. Ennek legkisebb szélessége legalább 2,0 
bsá értékkel rendelkező területfelhasználási 
egy ség esetén méterben azonos a határos 
területfelhasználási kategória szerinti bsá szám-
értékét meghaladó egész szám kétszeresével.”

10. §

A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az 1. mellékletben kijelölt P+R rendszerű 

parkolási létesítmények elhelyezésére alkalmas terüle-
ten belül legalább az előírt minimális befogadóképessé-
gű parkolási létesítményt el kell helyezni.

(2) Az 1. mellékletben kijelölt P+R rendszerű par-
kolási létesítmények elhelyezésére alkalmas területen 
legalább az előírt személygépjármű-befogadóképesség 
20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolásá-
nak lehetőségét is biztosítani kell.

(3) P+R rendszerű parkolási létesítmény és B+R táro-
ló a kijelölt helyszínek mellett más, funkcionálisan meg-
felelő átszállási kapcsolattal rendelkező helyszínen is 
létesíthető. Funkcionálisan megfelelő a belső zóna terü-
letén kívül eső

a) metró-, HÉV- és regionális gyorsvasúti vo-
nalak megállóinak kijárataitól 300,0 méteres 
gyaloglási távolságon belül eső terület, vagy

b) vasútvonalak és közúti vasút(villamos)vonalak 
megállónak végétől mért 200,0 méteres gya-
loglási távolságon belül eső terület.”

11. §

A R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) Az 1. mellékletben közúti vagy vasúti fej-

lesztés számára irányadó területbiztosítással jelölt he-
lyeken a jogszabályban meghatározott szélességet nö-
velni vagy csökkenteni egyaránt lehet, de legalább az 5. 
melléklet szerint minimálisan megvalósítandó infrastruk-
túra-elemek elhelyezését a folyópályaszakaszokon bizto-
sítani kell. 

(2) A közúti vagy vasúti fejlesztés számára irányadó 
területbiztosítással jelölt helyeken az 5. melléklet sze-
rinti műszaki infrastruktúra-elemek méreteit a vonatko-
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zó szabványoknak, előírásoknak megfelelően kell figye-
lembe venni.”

12. §

(1) A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(1) A KÖu területfelhasználási egységbe sorolt köz-
területen a gyalogosforgalom számára kijelölt, vagy ki-
épített szélességet a biztonságos gyalogosfelület számára 
kell fenntartani az alábbiak szerint:

a) a pesti Nagykörúton és az azon belül elhelyez-
kedő pesti belvárosi területen a gyalogosfelü-
let szélessége közterület egyéb célú használata 
során
aa) legalább 3,0 méter és
ab) nem kisebb, mint a – berendezési sáv ke-

resztmetszetével csökkentett – meglévő 
szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-a 
közterületi pavilon elhelyezése esetén, 

b) a pesti Nagykörúton kívüli és a budai oldali terü-
leteken a gyalogosfelület szélessége közterület 
egyéb célú használata során
ba) legalább 2,0 méter,
bb) nem kisebb, mint a – berendezési sáv ke-

resztmetszetével csökkentett – meglévő 
szélesség 50%-a vendéglátó terasz, 75%-
a közterületi pavilon elhelyezése esetén.”

(2) A R. 18. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(5) Beépítésre szánt területek megközelítését, kiszol-
gálását biztosító magánút – a kertvárosias lakóterüle-
tek zsákutcái, valamint a gazdasági területek és a K-Log, 
K-Rept, K-Kik területfelhasználási egységek kivételével 
– csak közforgalom számára megnyitott magánútként 
alakítható ki. Közforgalom számára megnyitott magán-
út csak kiszolgálóút, kerékpárút vagy gyalogút hálózati 
szerepet tölthet be.

(6) Beépítésre szánt területeket feltáró, gépjárműfor-
galom számára is szolgáló, 30,0 méternél hosszabb új 
zsákutca akkor létesíthető, ha a végén a tehergépjármű-
vek számára (hulladékszállítás, katasztrófavédelmi fel-
adatok ellátása) a megfelelő forduló kialakításra kerül. 
A zsákutcaként kialakítható útszakasz legnagyobb hosz-
sza 250,0 méter lehet.”

13. §

A R. 19. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(1) Minden beépítésre szánt területfelhasználási egy-
ség területén a kerületi településrendezési eszközben ki 
kell jelölni az 1 ha-nál kisebb telekigényű meglévő köz-
műterületeket, továbbá kijelölhetők a tervezett

a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok,
b) önálló épületként elektromos alállomások,
c) gázátadó állomások,

d) 50 MW névleges teljesítőképességet el nem érő 
erőművek, valamint 

e) telephelyenként az 50 MW összes hőtelje-
sítményt el nem érő távhőtermelő berendezések

elhelyezésére szolgáló területek is.
(2) Beépítésre nem szánt területfelhasználási egység 

területén a kerületi településrendezési eszközben ki kell 
jelölni az 1 ha-nál kisebb telekigényű meglévő közműte-
rületeket, továbbá kijelölhetők a tervezett

a) vízműgépházak, vízmedencék, víztornyok,
b) elektromos alállomások,
c) gázátadó állomások

elhelyezésére szolgáló területek is.”

14. §

A R. 20. § (2)–(3) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(2) A kertvárosias lakóterület területfelhasználási 
kategóriába sorolt, és 3. melléklet szerint kertvárosias 
magassággal beépült kisvárosias területeken belül, ki-
zárólag közhasználatú építmények elhelyezésére kije-
lölt építési övezetben 7,5 méternél nagyobb, de legfel-
jebb 12,5 méteres beépítési magasság alkalmazható az 
ÉHAT/112/1/2014. számú OTÉK-tól való eltérési enge-
dély alapján 

a) közigazgatási,
b) oktatási,
c) hitéleti,
d) egészségvédelmi,
e) szociális,
f) kulturális,
g) művelődési és 
h) sport

rendeltetés számára. A kertvárosias lakóterület terü-
letfelhasználási kategóriába sorolt területeken ettől ma-
gasabb érték, és más rendeltetésekre vonatkozó alkal-
mazása a jelen rendelet módosítása nélkül, a vonatkozó 
jogszabályok alapján lehetséges.

(2a) A 3. melléklet szerint Hegyvidéki zónában elhe-
lyezkedő kisvárosias lakóterületeken belül kizárólag köz-
használatú építmények elhelyezésére kijelölt építési öve-
zetben 9,0 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 méteres 
beépítési magasság alkalmazható 

a) közigazgatási,
b) oktatási,
c) hitéleti,
d) egészségvédelmi,
e) szociális,
f) kulturális,
g) művelődési és 
h) sport

rendeltetés számára.
(2b) Magasépületek helye a kerületi településrende-

zési eszközben csak olyan látványvizsgálat alapján jelöl-
hető ki, amely igazolja, hogy a tervezett épület látványa 
– forgalmas látványközpontokból (legalább a Gellért-
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hegy és a Budai Várhegy kilátópontjairól, a Duna-par-
tokról és a hidakról) feltáruló nézetekből – nem veszé-
lyezteti Budapest városképének harmóniáját, különösen 
a világörökség védett látványát, valamint nem eredmé-
nyez zavaró együttlátszódást a kiemelt magassági hang-
súlyokkal (legalább Parlament, Szent István-bazilika, 
Gellért-hegy, Budai Várhegy).

(3) Az 1. mellékletben a kertvárosias lakóterületek 
területfelhasználási egységen belül „Kertvárosias kör-
nyezetben intézményi területek irányadó meghatározá-
sa” jelöléssel ellátott területeken a környező beépítés-
hez illeszkedő intézményi területfelhasználási egységnek 
megfelelő építési övezet határolható le.”

15. §

(1) A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„21. § (1) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben 
meghatározott elemekre vonatkozóan a kerületi telepü-
lésrendezési eszköz készítése során

a) növelhető a KÖu területfelhasználási egység 
szélessége
aa) meglévő csomópont átépítése és bővítése, 

vagy új csomópont létesítése,
ab) meglévő közút gyalogos vagy kerékpáros 

infrastruktúrájának szélesítése, utólagos 
létesítése,

ac) a közlekedésbiztonságot növelő nyomvo-
nal korrekció megvalósítása,

ad) környezetvédelmi berendezés telepítése, 
vagy átépítése

esetén;
b) növelhető a KÖu területfelhasználási egység 

szélessége beépítésre szánt terület rovására a 
közlekedési infrastruktúra bővítésének, átépí-
tésének az a) ponttól eltérő esetben is;

c) növelhető a KÖk területfelhasználási egység 
szélessége
ca) új, átépülő vagy áthelyezésre kerülő állo-

más, megállóhely építése,
cb) vasutak különszintű keresztezésének építé-

se,
cc) környezetvédelmi berendezés telepítése, 

vagy átépítése
esetén;
d) közút és vasút különszintű keresztezésében 

felüljáró helyett aluljáró létesítése esetén mű-
tárgyépítés miatt a közlekedési területek határa 
a szükséges mértékig módosítható;

e) Dunát keresztező, kizárólag kerékpáros és gya-
logos forgalom számára szolgáló híd helye a 
mellékúthálózat figyelembevételével 100 m-rel 
módosítható;

f) a közlekedési infrastruktúra számára irány-
adó területbiztosítással jelölt elem esetében a 

nyomvonal hosszától annak 50%-ában el lehet 
térni; 

g) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területfelhasználási egység között lévő, a köz-
lekedési infrastruktúra számára irányadó terü-
letbiztosítással jelölt közlekedési elem nyomvo-
nala pontosítható oly módon is, hogy ne érintse 
a beépítésre szánt területfelhasználási egység 
területét;

amennyiben a módosítás erdőterület vagy mezőgazda-
sági térségbe tartozó mezőgazdasági terület csökkenését 
nem eredményezi.

(2) A TSZT-vel összhangban az 1. mellékletben meg-
határozott elemekre vonatkozóan a kerületi településren-
dezési eszköz készítése során

a) csökkenthető a KÖu területfelhasználási egy-
ség területe meglévő útvonal és a beépítésre 
szánt terület határának rendezése esetén legfel-
jebb a tömb hosszának 50%-ában, az útvonal 
szakaszra jellemző szélesség megtartásával;

b) módosítható a KÖu és KÖk területfelhasználási 
egységek közötti határ;

c) helyi autóbusz-pályaudvar létesíthető vagy 
megszüntethető
ca) autóbusz-, trolibuszhálózat átszervezése,
cb) kötöttpályás közlekedés párhuzamos fej-

lesztése
esetén;
d) közúti vasúti (villamos) vonalak hálózata mó-

dosítható, ha
da) meglévő vagy tervezett szakasz felszíni ki-

alakítása helyett felszín alatti kialakítás 
épül,

db) kis forgalmú (4000 utas/nap/irányt meg 
nem haladó) vonal kerül felszámolásra;

e) a településszerkezeti jelentőségű kerékpáros 
infrastruktúra nyomvonala módosítható, ha a 
hálózati kapcsolatok változatlanok maradnak.

(3) Tervezett gyorsvasút a jelölt elem megvalósulásáig 
közúti vasútként (villamosként) is kiépíthető.”

16. §

(1) A R. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép.

(2) A R. 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. 
melléklete lép.

(3) A R. 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. 
melléklete lép.

(4) A R. 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. 
melléklete lép.
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(5) A R. 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. 
melléklete lép.

17. §

Hatályát veszti a R. 

1. 3. § (1) bekezdés b) pontja, 

2. a 3. § (2) bekezdés b) pontja, 

3. a 11. § (4) pontjából a „Kivételt képez az egyes gaz-
dasági területek termelési technológiájához tartozó ké-
mény, szellőző, hűtőtorony az átmeneti és az elővárosi 
zónában.” szövegrész,  

4. 2. és 7. melléklete.

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 30. napon 
lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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 továb-
biakban: FRSZ).

A fővárosi településszerkezeti tervnek és a fővárosi 
rendezési szabályzatnak mint a fővárosi településrende-
zési eszközöknek együttesen kell megfelelő szakmai és 
jogi alapot biztosítaniuk a főváros közigazgatási terüle-
tén fekvő telkek területének felhasználásával és beépí-
tésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített 
értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő 
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettsé-
geket megállapító építési szabályzatok kidolgozásához. 

Az Étv. 2. §-a szerint az FRSZ alapját az 50/2015. (I. 
28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros 

Szerkezeti Terve (a továbbiakban: TSZT 2015) képezi, 
ami által a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési 
koncepció (a továbbiakban: koncepció) egyes, a telepü-
lésrendezési eszközökben érvényesíthető elemei rende-
lettel kerülnek megállapításra. 

A jelen rendelet megalkotásával a törvényi felhatal-
mazás alapján érvényesíthetőek 

• a főváros szerkezetét meghatározó területek beépí-
tési sűrűségével kapcsolatos elhatározások, 

• az épített örökség és a természeti értékek védelme, 
a városkép összképének harmonizációja, és ennek 
érdekében a meghatározott területek beépítési ma-
gassági szabályainak megállapítása, valamint 

• a város működtetésében meghatározó infrastruk-
turális elemek területigényének biztosítása és az 
azokra vonatkozó különleges rendelkezések. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdésé-
ben biztosított véleményezési jogkörében eljáró, rész-
vételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek 
(Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség, Duna–Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság, Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közle-
kedési Felügyelősége Útügyi Osztály, Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. kerületi Építésügyi és Örökségvé-
delmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztály, Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi 
Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve, Pest Megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatósága, Budapesti Bányakapi-
tányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala, 
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hi-
vatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzeti 
Környezetügyi Intézet, Forster Gyula Nemzeti Örökség-
gazdálkodási és Szolgáltató Központ, ÁNTSZ Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Vízügyi Főigazga-
tóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Or-
szágos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igaz-
gatósága), a tájékoztatást adó érintett területi, települé-
si önkormányzatok (Budakalász Város Önkormányzata, 
Dunaharaszti Város Önkormányzata, Dunakeszi Város 
Önkormányzata, Ecser Község Önkormányzata, Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, Fót Város Önkormány-
zata, Gyál Város Önkormányzata, Halásztelek Város Ön-
kormányzata, Kistarcsa Város Önkormányzata, Pécel 
Város Önkormányzata, Törökbálint Város Önkormány-
zata, Üröm Község Önkormányzata, Vecsés Város Ön-
kormányzata, Pest Megyei Önkormányzat), és az érintett 
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kerületi önkormányzatok (Budapest I. kerület Budavá-
ri Önkormányzata, Budapest Főváros II. kerületi Önkor-
mányzat, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros 
VI. kerület Terézváros Önkormányzata, Budapest Fővá-
ros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, Bu-
dapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, 
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Bu-
dapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat, Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, Budapest 
Főváros XV. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata, 
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata, Bu-
dapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormány-
zat) és a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosí-
tott véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet – Állami 
Főépítész vélemények kikérése megtörtént.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz 

A rendelkezés az FRSZ-ben alkalmazott fogalmak ma-
gyarázatát tartalmazza. Olyan szakmai fogalmak kerülnek 
meghatározásra, amelyeket más jogszabály nem rögzít, vi-
szont az FRSZ értelmezéséhez elengedhetetlenek. 

2. §-hoz

Az Étv. szerint az FRSZ egyik kiemelt feladata a 
területfelhasználási egységek beépítési sűrűségének 
meghatározása. Az FRSZ szerint a beépítési sűrűség 
kétféle értékre tagolódik annak érdekében, hogy a te-
rülethasználat kiszolgálásához szükséges parkolási inf-
rastruktúra épületen belüli biztosítása továbbra is támo-
gatott legyen. 

Ennek értelmében az FRSZ rögzíti, hogy a bsá jelű ál-
talános sűrűségi érték az általánosan elhelyezhető funk-
ciók számára – így a parkolás céljára is – igénybe vehe-
tő, a bsp jelű parkolási sűrűségi érték viszont kizárólag az 
épületen belüli parkolás céljára vehető igénybe. 

A beépítési sűrűség kizárólag a KÉSZ készítése során 
kerül figyelembevételre, közvetlen alkalmazása a kerüle-
ti szabályozás során nem értelmezhető, mivel a KÉSZ-
ben az övezetek és építési övezetek telekre vonatkozó 
paramétereket tartalmazhatnak csak, a beépítési sűrűség 
viszont a területfelhasználási egységre vonatkozik, azaz 
a közterületek beszámításával együtt számítandó. 

Jelen módosítás az FRSZ 4. §-át egészíti ki Vi-2 jelű 
területekre meghatározott bsp értékkel.

Általános indokolás 

3–15. §-okhoz 

Az Étv. felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, 
hogy meghatározott területek beépítési magasságát az 
FRSZ-ben állapítsa meg. Ezt a Korm. rendelet 19. §. (1) 
bekezdés b) pontja kiegészíti azzal, hogy az FRSZ „a te-
lepülésszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépí-
tési magasságának korlátozásával kapcsolatos előíráso-
kat” állapít meg.

Ennek alapján a TSZT 2015-ben kijelölt területekre 
vonatkozóan, és az abban megfogalmazott elvek alapján 
kerülnek meghatározásra a beépítési magasságok, illetve 
azok korlátozásával kapcsolatos rendelkezések az alábbi 
szempontrendszer szerint.

Az Épített örökség magassági szabályozásának célja 
az értékes városrészek, az épített örökség érdekében tör-
ténő szabályozás, amely alapvetően a karakteres történe-
ti városrészeket érinti az értékőrzés és a városkép védel-
me érdekében. 

Az egyes magassági korlátozással érintett kisvárosi-
as és kertvárosias lakóterületek magasságának szabá-
lyozását az OTÉK által megengedett magasság korláto-
zásának szükségessége indokolja, különös tekintettel a 
kialakult állapotra, illetve a hegyvidéki területek érzé-
keny sziluettjére. 

A Duna szigeteinek beépítésre szánt területein alapve-
tően a városi táj megjelenésének és a zöld környezet do-
minanciájának biztosítása a szabályozási szándék.

A magasépítmények elhelyezését az előző fővárosi te-
lepülésrendezési eszközök is rögzítették, mivel azok ha-
tályon kívül helyezése az FRSZ elfogadásával egy idő-
ben megtörténik, ezért a város harmonikus összképének, 
látványának védelme érdekében szabályozása a további-
akban is szükséges. 

Fentiek mellett egyes beépítésre nem szánt területek 
magassági szabályozása is indokolt.
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A felsorolt területek karakterben jelentősen különböz-
nek egymástól, ezért szabályozásuk eltérő eszközökkel 
történik. 

Részletes indokolás    

3. §-hoz

Az FRSZ 6. § az I. és a II. párkánymagassági kategó-
ria szabályait határozza meg. 

A rendelkezés a 6. mellékletben szereplő értékekre 
való hivatkozással rögzíti a számítás módját. A tábláza-
tos értékek és a közterület átlagos szélességének megál-
lapítása alapján egyszerűen, egy szorzattal lehet megha-
tározni, hogy mekkora lehet a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság. A magasság a közterület szélességé-
vel növekszik. A megengedett legnagyobb párkányma-
gasság megállapítása során ugyanakkor kettős feltételnek 
kell megfelelni. Az egyik az utcai légtérarányból számí-
tott, a másik a maximált párkánymagassági érték, melye-
ket a 6. melléklet alapján kell megállapítani. 

A rendelkezés a paramétereket tartalmazó szabályok 
mellett egyéb feltételeket is meghatároz. A II. párkány-
magassági kategória területeire kevésbé szigorú, a fej-
lesztéseket és átépüléseket jobban támogató további sza-
bályok vonatkoznak. 

4. §-hoz

A III. párkánymagassági kategória területeire vonat-
kozó részlet szabályokat pontosít. A szabályozás továb-
bi célja, hogy ezeken az új beépítésű, vagy jelentősen át-
épülő területeken minél kedvezőbb légtérarány alakuljon 
ki, és a szabályozásnak ebben nagyobb szabadkeze le-
gyen. 

5. §-hoz

A magassági szabályozás alapvető célja az értékőrzés 
mellett a megfelelő és kedvező utcai térarányok biztosí-
tása. Ennek érdekében az előírás olyan kiegészítő szabá-
lyokat tartalmaz, amelyek a részletes szabályozás meg-
határozásához szükségesek és lehetővé tesznek olyan 
eltéréseket, amelyek ezt a fő célt nem akadályozzák. 

Budapest egyik kiemelt értéke a kialakult karakteres 
városképe, amelynek a megőrzése kiemelt cél. A történe-
ti értékek rekonstrukciójának megvalósítása érdekében 
(pl. elpusztult tetőzetek visszaépítése) fogalmazza meg 
azokat a kiegészítő szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a magassági síkokra vonatkozó szabályok figye-
lembevétele ne akadályozza meg az épületek tetőzetei-

nek eredeti állapot szerinti visszaépítését, rekonstrukció-
ját, illeszkedését. 

6. §-hoz

A 3. (térképi) mellékleten jelölt egyes kisvárosias és 
kertvárosias lakóterületi területfelhasználásba sorolt te-
rületekre konkrét értékkel meghatározza a legnagyobb 
megengedett beépítési magasságot. 

Ennek célja, hogy az ide sorolt területeken indoko-
latlanul ne növekedjék meg a magasság, ezért itt az 
OTÉK magassági értékei korlátozásra kerülnek. A meg-
határozott magassági értékek nem korlátozzák a hatályos 
KVSZ-ek magassági értékeit. 

7. §-hoz

Az Étv. felhatalmazása alapján a magassági meg-
határozással a magasépítmények elhelyezésére alkal-
mas területek a városi összkép szempontjából kerül-
nek kijelölésre. A szabályozás célja, hogy Budapesten 
csak a meghatározott egyéb feltételeknek is megfelelő 
magasépítmények, csak a kijelölt helyszíneken legyenek 
elhelyezhetők.

A 3. (térképi) melléklet magasépület elhelyezésének 
lehetőségét biztosító területein csak olyan magasépület 
létesíthető, ami megfelel ezen előírásoknak, vagyis bizo-
nyos karcsúsági tényezőkkel is rendelkezik annak érde-
kében, hogy ne jöhessen létre a városképben magas fal-
ként jelentkező széles épület. 

Pontosítja a magas műtárgyak elhelyezhetőségét. 

8. §-hoz

A rendelkezéseinek célja, hogy elősegítse a kiemelt 
jelentőségű világörökségi helyszíneken és védőövezetei-
ken elhelyezkedő közterületek településökológiai, tele-
pülésképi és műszaki szempontból, valamint a zöldfe-
lületi rendszer szempontjából egységes és összehangolt 
módon történő kialakítását és fejlesztését, továbbá a Du-
na-parton a folyó minél közvetlenebb gyalogos elérhe-
tőségét és bejárhatóságát, a Duna menti zöldterületek és 
egyéb rekreációs területek közötti gyalogos összekötte-
tést. 

9. §-hoz

A rendelkezéseinek célja, hogy a TSZT tervlapjain és 
az FRSZ térképi mellékletein jelölt, változással érintett 
területeken rögzítse a korszerű közlekedési rendszer kon-
cepcióban megfogalmazott elvárásait, így pl.: a gyalogos 
és kerékpáros hálózatok, a közterületi fasorok létesítésé-
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nek helyigényét, közösségi közlekedést, és annak megfe-
lelő elérhetőségét.   

A rendelkezések a városfejlesztési koncepció céljai 
szerint támogatják a gyalogos és kerékpáros közlekedést, 
a rövid utak városának kialakítási elvei szerint, ezért kü-
lön meghatározzák ennek az infrastruktúrának a minimá-
lis keresztmetszeti elvárásait a gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra tekintetében. 

10. §-hoz

A rendelkezések meghatározzák a P+R helyszínek-
re vonatkozó elvárásokat, továbbá azoknak az 1. (térké-
pi) mellékletben lehatárolt területen belül való kötelező, 
de természetesen ütemezetten is megvalósítható elhelye-
zését. (A mellékletben lehatárolt, P+R parkoló telepítésre 
alkalmas területek kiterjedése általában lényegesen meg-
haladja a műszakilag szükséges terület méretét.)

Az előírások összhangban vannak a Közúti közleke-
désről szóló törvénynek az egyes közlekedési alágazatok 
közötti munkamegosztásra vonatkozó elvárásával is.

11. §-hoz

A tervezett közlekedési elemek egy része már egy-
értelmű nyomvonallal és kialakítási koncepcióval ren-
delkezik, de a részletes tervek hiányában a pontos te-
rületigény még nem véglegesített. A területfelhasználás 
rugalmas pontosítását biztosítja az irányadó szabályozás, 
melyek elvárt minimális műszaki infrastruktúra tartalmát 
folyópályán az 5. melléklet rögzíti.

12. §-hoz

Az egyéb előírásokon belül a közhasználat céljára át-
adott területek, a magánutak, valamint a zsákutcák közút-
hálózathoz illeszkedése kerül biztosításra. A gyorsvasúti 
vonalak felszíni szakaszainak védőtávolságán belüli épí-
tés és a helikopterforgalmat igénylő leszállóhelyek tele-
pítésének szempontjai kerülnek meghatározása.

Ide tartozik a gyalogosforgalmi területek más célra 
való igénybevételének szabályozása, így vendéglátóte-
rasz vagy -pavilon telepítése. Cél, hogy az egyébként 
megengedett más típusú használatok ne lehetetlenítsék el 
a gyalogosforgalmat az arra a célra szolgáló és arra alkal-
mas területeken.

13. §-hoz

A rendelkezés a közműüzemi létesítmények elhelye-
zésének feltételei a minél hatékonyabb szolgáltatás biz-
tosítása érdekében kerültek meghatározásra.

A rendelkezés meghatározza az 1 hektárnál kisebb te-
lekigényű, más területfelhasználási egység területén el-
helyezhető közműlétesítményeket a beépítésre szánt és 
beépítésre nem szánt területek esetében.

A környezet- és természetvédelem érdekében a tel-
jes közművesítettség előírása mellett megjelenik még az 
egyedi szennyvízkezelés, valamint a csapadékvizek ke-
zelésének, helyben tartásának szabályozása is. Míg előb-
bi a területek hasznosítását, úgy utóbbi a vízelvezető 
rendszer tehermentesítését és az egyéni vízgazdálkodás 
megteremtését is szolgálja.

14. §-hoz

A rendelkezés meghatározza a kertvárosias lakóterü-
let területfelhasználási kategóriába sorolt területeken el-
helyezhető maximális beépítési magasságtól való eltérést 
bizonyos funkciójú épületek esetében. Magasépületek el-
helyezhetőségére vonatkozó szabályokat pontosítja. Elő-
írja, hogy a tervezett épület helyének kijelölése látvány-
vizsgálat alapján kell, hogy történjen.

15. §-hoz

A rendelkezések célja annak meghatározása, hogy a 
kerületi településrendezési eszközök készítése során a 
szakmailag indokolt rugalmasság keretein belül, bizo-
nyos esetekben milyen módon alkalmazhatók a fővárosi 
településrendezési eszközökben meghatározott egyes 
elemek. Annak érdekében, hogy csak a fővárosi jelentő-
ségű elemeket érintő jelentős kérdésekben legyen szük-
séges előzetesen a TSZT, illetve az FRSZ módosítása, 
meghatározásra kerülnek azon elemek, amelyek a KÉSZ 
megállapítása során a kerületi terveknek megfelelő lép-
tékben pontosíthatók. 

16–17. §-okhoz

A rendelet mellékleteinek módosításról rendelkezik, 
illetve a módosítás miatti hatályon kívül helyezésekről.

18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez*
1. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

„A területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című,

M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 

* A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István utca 1–3.)
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2. melléklet a 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez*
3. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

„Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” című,

M=1:35 000 méretarányú tervlap

* A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István utca 1–3.)
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3. melléklet a 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
5. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Közúti vagy vasúti fejlesztések minimálisan megvalósítandó műszaki infrastruktúra 
elemeinek irányadó területbiztosítása az 1. mellékletben jelölt helyeken
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4.melléklet a 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
6. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

A megengedett legnagyobb párkánymagasság megállapításához szükséges határértékek és egyes feltételek

A B C D

1
terület

a közterület átlagos 
szélessége = sz

utcai 
légtérarány

a megengedett legnagyobb 
párkánymagasság nem lehet 

magasabb, mint

2 (m) (m/m) (m)

3

I. párkánymagassági kategória

sz <10 m 1,7 16,0

4 10 m ≤ sz <12 m 1,6 17,0

5 Pesten: 12 m ≤ sz 1,5 24,0

6 Budán: 12 m ≤ sz<20 m 21,0

7 Budán: 20 m ≤ sz 24,0

8

II. párkánymagassági kategória

sz <12 m 1,6 17,0

9 12 m ≤ sz 1,5 21,0

10

 

5. melléklet a 48/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
8. melléklet az 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti „Infrastruktúra függvényében ütemezetten igénybe 
vehető, változással érintett területekre” vonatkozó részletes feltételek

A B C D

kerület sorszám Terület megnevezése Igénybevétel feltétele

1 II. 1. Patakhegyi út északi oldalán húzódó területsáv
Virágosnyergi kapcsolat II. kerületi, felszíni 
szakaszának vagy az M0 gyűrű nyugati szektorának 
üzembe helyezése

2 II. 2. Rozmaring üvegházas terület
Virágosnyergi kapcsolat II. kerületi, felszíni 
szakaszának, vagy az M0 gyűrű nyugati szektorának 
üzembe helyezése

3 III. 1. Bécsi út mente 10. sz. főút (Bécsi út) – 1108. sz. összekötőút 
csomópontjának fejlesztése

4 III. 2. Józsefhegy M0 északi szektor hiányzó szakaszának üzembe 
helyezése

5 IX. 1. Ferencvárosi pályaudvartól délre a Határ út feletti 
beépítetlen terület

Körvasút menti körút Soroksári út - Nagykőrösi út 
közötti szakaszának üzembe helyezése

6 XV. 1. Felsőkert utca, Régi Fóti út, Szántóföld utca menti 
terület

Felsőkert utca átépítése új nyomvonalra a Régi Fóti út és 
az M3-as bevezető szakasza között, csomóponttal

7 XV. 2. Városkapu utca, Mogyoród útja menti terület Baross tér – Újpalota közötti kötöttpályás kapcsolat 
üzembe helyezése

8 XVI. 1. Budapesti út – Magtár utca – Cica utca – 
Szárnyaskerék út által határolt terület Gödöllő–Csömöri HÉV pályarekonstrukciója
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A B C D

kerület sorszám Terület megnevezése Igénybevétel feltétele

9 XVI. 2. Begónia utca környéke Gödöllő-Csömöri HÉV pályarekonstrukciója

10 XVI. 3. Nagytarcsai út – Simongát utca környéke

Külső keleti körút részeként, a Nagytarcsai út 2x2 
forgalmi sávra bővítése az M0 keleti szektor – Simongát 
utca között, vagy a Külső keleti körút térségben jelölt 
alternatív nyomvonalának megvalósítása 

11 XVII. 1/a. Szárazhegy – Észak (Péceli út – M0 autópálya menti 
terület) 

Péceli út M0 keleti szektor – Zrínyi utca szakaszán lévő 
csomópontok fejlesztésének biztosítása, és a kerékpáros 
infrastruktúra kiépítésének biztosítása Budapest Főváros 
Önkormányzata és Rákosmente Önkormányzata közötti 
megállapodás útján 

12 XVII. 1b. Szárazhegy – Dél (Pesti út – M0 autópálya menti 
terület)

Pesti út M0 keleti szektor – Zrínyi utca szakaszán lévő 
csomópontok fejlesztésének biztosítása, és a kerékpáros 
infrastruktúra kiépítésének biztosítása Budapest Főváros 
Önkormányzata és Rákosmente Önkormányzata közötti 
megállapodás útján 

13 XVII. 1/c. Szárazhegy – Nyugat

Közforgalmú közlekedés megvalósításának biztosítása a 
XVII–1/a vagy a XVII–1/b területen Budapest Főváros 
Önkormányzata és Rákosmente Önkormányzata közötti 
megállapodás útján

14 XVII. 2. Pesti út – M0 autópálya menti terület
Pesti út M0 keleti szektor – Zrínyi utca szakaszán lévő 
csomópontok fejlesztése, és a kerékpáros infrastruktúra 
kiépítése

15 XVII. 3. Ferihegyi úttól keletre a Kerülő út – Rózsahegy utca 
– Erdő utca által határolt terület Ferihegyi út - Bélatelepi út összekötésének üzembe 

helyezése

16 XVII. 4. Ferihegyi úttól nyugatra a Vörösmarty utca és a 
belterületi határ közötti terület

Ferihegyi út - Bélatelepi út összekötésének üzembe 
helyezése

17 XVII. 5. Orgoványi utca – Baross utca – Bélatelepi út – 563. 
utca által határolt terület

Ferihegyi út - Bélatelepi út összekötésének üzembe 
helyezése

18 XVIII. 1. Gyömrői út – Külső-keleti körút – Billentyű utca 
által határolt terület

Gyömrői út – Külső-keleti körút csomópontjának 
fejlesztése

19 XX. 1. Szentlőrinci út, Köves út menti terület A Szentlőrinci úton a 2x2 sávos keresztmetszet 
biztosításához szükséges közterület kialakítása

20 XXI. 1. Weiss Manfréd út – Kis-Duna sor közti terület Galvani hidak vagy a Csepel-Albertfalvai híd és alagút 
üzembe helyezése 

21 XXI. 2. Csepel – Háros területe II. Rákóczi Ferenc út bővítése 2x2 forgalmi sávra vagy a 
csepeli HÉV meghosszabbítása az Erdősor utcáig

22 XXII. 1. Balatoni út – Szabadkai út – Móricz Zsigmond utca 
– Budatétényi út által határolt terület

Balatoni út – Szabadkai utca csomópont fejlesztése, 
vagy Szabadkai utca felső végének kiszélesítése 

23 XXII. 2. Szabadkai utca – Nyél utca – Csöngő utca által 
határolt terület

Balatoni út – Szabadkai utca csomópont fejlesztése, 
vagy Szabadkai utca felső végének kiszélesítése

24 XXII. 3. DILK – új országos jelentőségű kikötő és logisztikai 
központ

Kikötőépítés és közvetlen vasúti kapcsolat biztosítása a 
terület számára

25 XXII. 4. Óhegy

Balatoni úton új csomópont kiépítése a fejlesztési 
terület északnyugati részén, és a Bartók Béla – Dózsa 
György úti csomópont átépítése. A terület 30%-
a még csomópont fejlesztés nélkül, a többi az egyes 
csomóponti fejlesztésekhez kapcsolódva ütemezetten is 
megvalósítható. 

26 XXII. 5. Klauzál Gábor utca mentén, a Budai Nagy Antal 
utcától északra lévő terület

Zárt csapadékvíz csatornák kiépítése a terület és a 
befogadó között.

27 XXII. 6. Klauzál Gábor utca – Park utca – Kő utca – Költő 
utca – Táró utca térsége

Zárt csapadékvíz csatornák kiépítése a terület és a 
befogadó között.

28 XXII. 7. Gyula vezér út menti terület Zárt csapadékvíz csatornák kiépítése a terület és a 
befogadó között.
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A B C D

kerület sorszám Terület megnevezése Igénybevétel feltétele

29 XXIII. 1. Molnár-sziget Gyalogos-kerékpáros híd a Molnár-sziget északi részén

30 XXIII. 2. Szentlőrinci út melletti terület Szentlőrinci út 2x2 sávra bővítése 

31 XXIII. 3. Szérűskert utca – Vecsés út – Szamaránszki dűlő – 
Erzsébet utca

Szentlőrinci út 2x2 sávra bővítése, vagy a Külső keleti 
körút Túri István út – M5 autópálya közötti szakasz 
üzembe helyezése

32 XXIII. 4. Tompaház út – Vecsés út – Szérűskert utca – MÁV 
Kelebiai Vasútvonal által határolt terület

Szentlőrinci út 2x2 sávra bővítése, vagy a Külső keleti 
körút Túri István út – M5 autópálya közötti szakaszának 
üzembe helyezése

33 XXIII. 5. Millennium utca – névtelen út – Orbán út által 
határolt terület

Ráckevei HÉV fejlesztése az északdéli regionális 
gyorsvasút részeként (belváros irányú, legalább Kálvin 
térig történő meghosszabbítás)

34 XXIII. 6.
196239 hrsz.-ú telek – MÁV vasúti terület –196224 
hrsz.-ú telek – M51-es út (jelenlegi M0 autópálya) 
által határolt terület

Soroksári elkerülő út Ócsai út – Szentlőrinci út közötti 
szakaszának területegységekhez kapcsolódó szakaszos 
üzembe helyezése 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
49/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról 
szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekez-
dés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest főváros közigazgatási területén a teher-
forgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. 
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
4. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:

[A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat]

...
„d) a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy 

tengelycsoportterhelést meghaladó jármű közlekedésé-
hez a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben foglaltak sze-
rint megadott, érvényes hozzájárulással rendelkező jár-
mű, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a jármű 
számára előírt útvonalat,”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) pont-
tal egészül ki:

[A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat]

...
„e) a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) be-

kezdés a)–f) pontjaiban meghatározott jármű a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyil-
vántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem be-
nyújtásának napjától számított egy évig azzal, hogy a 
mentesség kizárólag a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 
14. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban megjelölt célból tör-
ténő közlekedésre jogosít.”

2. §

(1) A Rendelet 6. § (3) bekezdésének d) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:

[A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat]

...

„d) a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy 
tengelycsoport-terhelést meghaladó jármű közlekedé-
séhez a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben foglaltak 
szerint megadott, érvényes hozzájárulással rendelkező 
jármű, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a jármű 
számára előírt útvonalat,”

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése a következő e) pont-
tal egészül ki:

[A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájáru-
lás nélkül behajthat]

...
„e) a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 14. § (1) be-

kezdés a)–f) pontjaiban meghatározott jármű a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyil-
vántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem be-
nyújtásának napjától számított egy évig azzal, hogy a 
mentesség kizárólag a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 
14. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban megjelölt célból tör-
ténő közlekedésre jogosít.”

3. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

[A behajtási díjból kedvezmény illeti meg az igény-
bejelentőt, illetve felár fizetésére kötelezett az alábbiak 
szerint:]

„a) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű
aa) forgalmi engedélye a közúti járművek forga-

lomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 5. melléklet „II. A gépjármű-
vek környezetvédelmi osztályba sorolása” cím-
hez tartozó táblázat szerinti „5E” környezetvé-
delmi osztály jelzést (kódot) tartalmazza, akkor 
a kedvezmény mértéke 80%,

ab) külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező tisz-
tán elektromos meghajtású gépkocsi, akkor a 
kedvezmény mértéke 80%,

ac) forgalmi engedélye a közúti járművek forga-
lomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 5. melléklet „II. A gépjármű-
vek környezetvédelmi osztályba sorolása” cím-
hez tartozó táblázat szerinti „5”; „5N”; „5P”; 
„5Z”; „12”; „13”; „14”; „15”; vagy „16” 
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környezetvédelmi osztály jelzést (kódot) tartal-
mazza, akkor a kedvezmény mértéke 30%,

ad) külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező 
EURO 5, vagy jobb környezetvédelmi kategó-
riájú motorral szerelt jármű, akkor a kedvez-
mény mértéke 30%,

b) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű 
ba) forgalmi engedélye a közúti járművek forga-

lomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 5. melléklet „II. A gépjármű-
vek környezetvédelmi osztályba sorolása” cím-
hez tartozó táblázat szerinti „6”; „7”; vagy 
„8” környezetvédelmi osztály jelzést (kódot) 
tartalmazza, akkor a felár mértéke 10%,

bb) külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező 
EURO 3 környezetvédelmi kategóriájú motor-
ral szerelt jármű, akkor a felár mértéke 10%,

c) ha az igénybejelentésben megjelölt gépjármű 
ca) forgalmi engedélye a közúti járművek forga-

lomba helyezésének és forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 5. melléklet „II. A gépjármű-
vek környezetvédelmi osztályba sorolása” cím-
hez tartozó táblázat szerinti „0”; „1”; „2”; 
„3”; vagy „4” környezetvédelmi osztály jel-
zést (kódot) tartalmazza, akkor a felár mérté-
ke 20%,

cb) külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező 
EURO 0, EURO I környezetvédelmi kategóri-
ájú motorral szerelt jármű, akkor a felár mér-
téke 20%,

cc) forgalmi engedélye nem tartalmaz környe-
zetvédelmi osztályt jelölő kódot, akkor a felár 
mértéke 20%.”

4. §

A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(2) 2018. január 1-től nem adható a 7,5 tonnás kor-
látozott forgalmú övezetekre behajtási hozzájárulás azon 
gépjármű részére, amely az alábbi feltételek valamelyi-
kének megfelel:

a) forgalmi engedélye a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rende-
let 5. melléklet „II. A gépjárművek környezetvédel-
mi osztályba sorolása” címhez tartozó táblázat sze-
rinti „0”; „1”; „2”; „3” környezetvédelmi osztály 
jelzést (kódot) tartalmazza; vagy

b) forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédel-
mi osztályt jelölő kódot; vagy

c) külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező EURO 0, 
EURO I környezetvédelmi kategóriájú motorral 
szerelt jármű.”

5. §

A Rendelet 4. melléklete a kihirdetett szövegtől elté-
rő, jelen rendelet 1. melléklete szerinti szöveggel lép ha-
tályba.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008 decemberében elfogad-
ta Budapest teherforgalmi stratégiáját, amelynek lényege 
az volt, hogy az egész város területe teherforgalmi kor-
látozás alá esik, az átmenő tehergépjármű-forgalomnak – 
néhány kivétellel – az M0 körgyűrűt kell használnia, de 
olyan utak is ki lettek jelölve, amelyeken keresztül a na-
gyobb ipari és logisztikai területek a célforgalom számá-
ra behajtási hozzájárulás nélkül használhatók. A stratégia 
szerint azonban a célforgalmas utak hosszúsága több lép-
csőben (2010. január 1-jén, 2013. január 1-jén és 2018. 
január 1-jén) csökken, amely elvet a Budapest főváros 
közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének 
szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) mellékletei is követik.

A célforgalmas útvonalak többéves visszafejtési üte-
mezésének célja, hogy az érintett területeken működő, 
nehéztehergépjármű-forgalmat vonzó gazdálkodók idő-
ben felkészülhessenek a teherforgalmi korlátozás beve-
zetésére, azonban szakmailag indokolt lett a rendszer 
felülvizsgálata. A célforgalmas útvonalak alkalmazási 
szempontjainak átgondolását a megváltozott környezet 
alapján több érv is alátámasztotta.

A Rendelet végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
alapján, továbbá az önkormányzatokkal folytatott egyez-
tetések alapján javasolt a Rendelet mellékleteiben fel-
sorolt övezetek meghatározásának pontosítása. A pon-
tosítás a hatálybalépés óta eltelt időszakban átadott új 
útvonalak megjelenítése és a kivételek pontosabb meg-
határozása miatt szükséges. 

2017. szeptember 19-től lépett hatályba a meghatáro-
zott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhe-
lést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szó-
ló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet, mely hatályon kívül 
helyezte a korábban alkalmazott, a meghatározott össztö-
meget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 
közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendeletet. 
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Az új miniszteri rendelet az érintett körbe tartozó jármű-
vek közlekedésének szabályozását másként, a korábbiak-
tól eltérően határozza meg. E változások releváns részét a 
Rendeletbe is át kellett vezetni. 

A Rendeletben meghatározott EURO kategóriához 
kötött kedvezmények egyértelmű beazonosítása végett 
a forgalmi engedélyekben is szereplő, a közúti járművek 
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mű-
szaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
delet 5. melléklet „II. A gépjárművek környezetvédelmi 
osztályba sorolása” címhez tartozó táblázat szerinti jel-
zés (kód) alkalmazása vált szükségszerűvé a Rendelet-
ben is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 
17. §-ának megfelelő előzetes hatásvizsgálat megtörtént, 
melynek eredményét a közgyűlési előterjesztés 3. mel-
léklete tartalmazza. A Jat. 19. § (2) bekezdésében elő-
írtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen 
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül an-
nak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 
a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

Az országos hatáskörű miniszteri rendelethez (a meg-
határozott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meg-
haladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) 
NFM rendeletben) foglaltakra is figyelemmel való kohe-
rencia tette szükségessé a módosítást.

A 3–4. §-hoz

A rendeletben meghatározott EURO kedvezmények 
egyértelmű beazonosítása végett a forgalmi engedélyek-
ben is szereplő, a közúti járművek forgalomba helye-
zésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei-
ről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. melléklet 
„II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolá-
sa” címhez tartozó táblázat szerinti jelzés (kód) alkalma-
zása vált szükségszerűvé.

Az 5. §-hoz

A célforgalmas utak felülvizsgálatát elsősorban a gaz-
dasági környezet jelentős változása indokolta, mely érin-
tette a munkahelyteremtés és -megtartás szempontjából 
az önkormányzatokat, illetve a fuvarozókat és fuvaroz-
tatókat. Ezenkívül a területfejlesztések hatásaként az 
esetenként megvalósult úthálózat-fejlesztések környe-
zetének előnyös változása (például a XV. kerületben a 
Szentmihályi út – Rákospalotai határút csomópont és az 
M0 körgyűrű közötti feltáró út (21105. számú út), vagy 
a XXI. kerületben a csepeli gerincút), illetve az előzete-
sen tervezett, de nem megvalósult úthálózat- és egyéb te-
rületfejlesztések negatív hatásai (például az M0 körgyűrű 
északnyugati szektor hiánya) szintén a visszafejtés indo-
koltságának aktuális felülvizsgálatát igényelték.

A Rendelet 3. és 4. melléklete a korlátozott forgalmú 
övezetek területi lehatárolását tartalmazza, amely magá-
ban foglalja a célforgalmas utak felsorolását is. A 3. mel-
léklet 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig, a 4. 
melléklet 2018. január 1-jétől hatályos.

A célforgalmas utak felülvizsgálata az érintett kerüle-
ti önkormányzatok bevonásával, a lokális jelleg, a gazda-
sági környezet, az adott helyi területfejlesztési elképzelé-
sek figyelembevételével megtörtént. Ezen szempontok, 
az új célforgalmas útigények, valamint a korlátozott for-
galmú övezetek pontosítása a 4. melléklet módosítását 
igénylik. Mivel a 4. melléklet még nem hatályos rendel-
kezést tartalmaz, ezért a Jat. 9. § (2) bekezdésében fog-
laltak szerint annak a kihirdetéstől eltérő szövegű hatály-
balépéséről kell rendelkezni.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 49/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

„Korlátozott forgalmú övezetek

1. 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

1.1. Buda
1.1.1. Területe: a Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Várkert 
rakpart – Döbrentei tér – Szent Gellért rakpart – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Goldmann György tér – Iri-
nyi József utca – Október 23. utca – Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaörsi út – Alkotás utca – Magyar ja-
kobinusok tere – Krisztina körút – Széll Kálmán tér – Margit körút – Bem József utca – Margit körút által határolt te-
rület, valamint a határoló utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő utca, a Clark Ádám tér, a Lánchíd 
utca, az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Műegyetem 
rakpart, kivéve:

1.1.1.1. a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
1.1.1.2. a Tölgyfa utca,
1.1.1.3. célforgalommal a Fehérvári út Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza.

1.1.2. Időbeli hatálya: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.

1.2. Kelenvölgy
1.2.1. Területe: a Balatoni út – Egér út – Csákvár utca – balatoni vasútvonal – Ady Endre út – Horogszegi határsor 
– Bódog utca által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.

1.2.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

1.3. Pest
1.3.1. Területe: az Újpesti rakpart – Bessenyei utca – Váci út – Nyugati tér – Jókai utca – Podmaniczky utca – Teréz 
körút – Erzsébet körút – Blaha Lujza tér – József körút – Ferenc körút – Boráros tér – Közraktár utca – Csarnok tér 
– Sóház utca – Vámház körút – Fővám tér – Belgrád rakpart – Március 15. tér – Belgrád rakpart – Eötvös tér – Szé-
chenyi István tér – Széchenyi rakpart – Markó utca – Balassi Bálint utca – Jászai Mari tér által határolt terület, vala-
mint a határoló utak és terek közül a Belgrád rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Széchenyi István tér és a Szé-
chenyi rakpart, kivéve: 

1.3.1.1. a Szent István körút,
1.3.1.2. a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek.

1.3.2. Időbeli hatálya: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.

1.4. Dél-Pest
1.4.1. Területe: a Határ út – Ady Endre út – Corvin körút – Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – szolnoki vasút-
vonal – Lakatos út – Gyömrői út – Hangár utca – Felsőcsatári út – Álmos utca – Frangepán utca – Csévéző út – Rá-
day Gedeon utca – Fedezék utca – szolnoki vasútvonal – városhatár – M5 bevezető szakasza – Vecsési út – Hunyadi 
János utca – Nagykőrösi út által határolt terület, beleértve – az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, 
a Gyömrői út, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca és Vecsési út kivé-
telével – a határoló utakat és tereket is, kivéve:

1.4.1.1. a Hofherr Albert utca – Kócsag utca – kecskeméti vasútvonal – Iparos utca által határolt terület, beleértve 
a határoló utakat és tereket is,
1.4.1.2. a Besence utca, a Gilice tér Közdűlő utca és Péterhalmi út közötti szakasza, a Hengersor utca, az Ipacsfa 
utca, a Közdűlő utca, a Liszt Ferenc utca, a Méta utca Nagykőrösi út és Ipacsfa utca közötti szakasza, az Üllői út, 
a Péterhalmi út Gilice tér és Péterhalmi út 8. szám ipari park kapu közötti szakasza, a Puskás Ferenc utca Henger-
sor utca és Vaslemez utca közötti szakasza, a Ráday Gedeon utca Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza, a Re-
viczky utca Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza, a Vas Gereben utca, a Vaslemez utca, a Zádor utca,
1.4.1.3. célforgalommal a Fedezék utca Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza, a Hofherr Albert 
utca Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza, a Jegenyefa sor, a Katona József utca Hofherr 
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Albert utca és Temesvár utca közötti szakasza, a Lakatos út Nefelejcs utca és Jegenyefa sor közötti szakasza, a Li-
get utca, a Nefelejcs utca Lakatos út és Csillag utca közötti szakasza, a Temesvár utca Katona József utca gyárka-
pu közötti szakasza.

1.4.2. Időbeli hatálya: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.

2. 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

2.1. Észak-Buda
2.1.1. Területe: a Szépvölgyi út – Zöldlomb utca – Csatárka út – Kapy út – Csévi út – Kelemen László utca – Hűvös-
völgyi út – Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Margit körút – Bem József utca – Bem rakpart – Árpád fejede-
lem útja – Lajos utca által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Széll Kálmán teret, a Margit kör-
utat, a Bem József utcát, valamint a Tölgyfa utcát is.

2.1.2. Időbeli hatálya: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.

2.2. Közép-Pest
2.2.1. Területe: a Róbert Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Mester utca – Máriássy utca – So-
roksári út – Vágóhíd utca – Lechner Ödön fasor – Boráros tér – Duna által határolt terület, kivéve:

2.2.1.1. a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
2.2.1.2. Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
2.2.1.3. célforgalommal az Aba utca, az Állatkerti körút Kós Károly sétány és Állatkerti körút 65–67. közötti szaka-
sza, a Kacsóh Pongrác út Róbert Károly körút és Állatkerti körút közötti szakasza, a Kőbányai út Könyves Kálmán 
körút és Kőbányai út 26. közötti szakasza, a Mohács utca Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza, a Szabolcs 
utca Mohács utca és Aba utca közötti szakasza, a Vágány utca Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza, 
a Vágóhíd utca Soroksári út és Vágóhíd utca 20–28. házszám gyártelep kapuja közötti szakasza.

2.2.2. Időbeli hatálya: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.

2.3. Pesterzsébet
2.3.1. Területe: a Határ út – Helsinki út – Wesselényi utca – Lenke utca – Bolyai János utca – Vágóhíd utca – Alsó ha-
tárút – Köves út – Szentlőrinci út – M5 bevezető szakasza – Nagykőrösi út által határolt terület, kivéve: 

2.3.1.1.Béga utca.

2.3.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

2.4. Csepel-Csillagtelep
2.4.1. Területe: a II. Rákóczi Ferenc út – Erdősor utca – Szabadság utca – Plútó utca (Szabadság utca – Kis Nyírfa 
utca közötti szakasza) – Kis Nyírfa utca által határolt terület, beleértve a Szabadság utca és Plútó utca Szabadság utca 
– Kis Nyírfa utca közötti szakaszát is.

2.4.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3. 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

3.1. Észak-Buda
3.1.1. Területe: a Duna – gróf Esterházy János rakpart – Slachta Margit rakpart – Újlaki rakpart (Margit hídi lehajtó-
ig) – Árpád fejedelem útja – Lajos utca – Szépvölgyi út – Zöldlomb utca – Csatárka út – Kapy út – Csévi út – Kelemen 
László utca – Hűvösvölgyi út – Budakeszi út – városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, 
valamint a gróf Esterházy János rakpartot, Slachta Margit rakpartot és Újlaki rakpartot is, kivéve: 

3.1.1.1. a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
3.1.1.2. az Árpád híd, a Batthyány utca, a Bécsi út Vörösvári út és városhatár közötti szakasza, a Rákóczi utca, a 
Szentendrei út Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza, a Vörösvári út,
3.1.1.3. célforgalommal:

3.1.1.3.1. Csillaghegyi út – Bründl árok – Szőlőkert utca – Huszti út – Kazal utca – Kunigunda útja – Dinamó utca 
– Törökkő utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is,
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3.1.1.3.2. az Attila utca Rákóczi út és Attila utca 77. közötti szakasza, a Bécsi út Vörösvári út és Tégla utca közöt-
ti szakasza, a Bogdáni út Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza, a Búza utca Selyemfonó utca és Ladik 
utca közötti szakasza, a Farkastorki út Bécsi út és Hidegkúti Nándor utca közötti szakasza, a Gázgyár utca Záhony 
utca és Pók utcai aluljáró közötti szakasza, a Huszti út Kéve utca és Szőlőkert utca közötti szakasza, az Ipartelep 
utca, a Jégtörő utca Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza, a Kiss János utca, a Kunigunda útja Fehér-
egyházi út és Szőlőkert utca közötti szakasza, a Ladik utca, a Madzsar József utca Ipartelep utca és Pünkösdfürdő 
utca közötti szakasza, a Mozaik utca, a Hidegkúti Nándor utca, a Perényi út Bécsi út és Hidegkúti Nándor utca kö-
zötti szakasza, a Pomázi út, a Törökkő utca Pomázi utca és Csillaghegyi út közötti szakasza, a Zaj utca Kunigunda 
útja és Zaj utca 24. közötti szakasza, a Záhony utca Szentendrei út és Jégtörő utca közötti szakasza.

3.1.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3.2. Hegyvidék
3.2.1. Területe: a Budakeszi út – Szilágyi Erzsébet fasor – Széll Kálmán tér – Krisztina körút – Magyar jakobinusok 
tere – Alkotás utca – Budaörsi út – M1–M7 bevezető szakasza – városhatár által határolt terület, beleértve a határo-
ló utakat és tereket is, kivéve:

3.2.1.1. a külön jogszabályban meghatározott védett övezet,
3.2.1.2. célforgalommal az M1–M7 bevezető szakasza a városhatár és Egér út között, a Budaörsi út a városhatár és 
Egér út között, az Egér út Budaörsi út és az M1–M7 bevezető szakasza közötti szakasza.

3.2.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3.3. Dél-Buda
3.3.1. Területe: a Budai alsó rakpart – Duna – városhatár – M1–M7 bevezető szakasza – Budaörsi út – Villányi út – 
Karolina út – Bocskai út – Október 23. utca – Irinyi József utca – Goldmann György tér által határolt terület, beleért-
ve a határoló utakat és tereket is, kivéve: 

3.3.1.1. az M0, M6 városhatár és M0 közötti szakasza, a 6-os számú főközlekedési út bevezető (városhatár és M0 kö-
zötti) szakasza,
3.3.1.2. célforgalommal a 6-os számú főközlekedési út bevezető (M0 és Hunyadi János út közötti) szakasza, a Bala-
toni út M0 és Szabadkai utca közötti szakasza, a Bányalég utca, a Budafoki út Dombóvári út és Hunyadi János út kö-
zötti szakasza, a Budaörsi út Egér út és városhatár közötti szakasza, a Campona utca, az Egér út M1–M7 bevezető 
része és Kőérberki út közötti szakasza, a Dombóvári út Budafoki út és Vízpart utca közti szakasza, a Dózsa György 
út Balatoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza, a Fonó utca, a Gyár utca, a Hauszmann Alajos utca Budafoki út 
és Szerémi út közötti szakasza, a Háros utca Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza, a Hen-
germalom utca Szerémi út és Duna közötti szakasza, a Hunyadi János út, a Kőérberki út Egér út és Repülőtéri út 
közötti szakasza, a Rákóczi híd, a Repülőtéri út Kőérberki út városhatár közötti szakasza, az M1–M7 bevezető sza-
kasza a városhatár és Egér út között, a Nagytétényi út Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti, valamint a városha-
tár és Bányalég utca közötti szakasza, a Szabadkai út Balatoni út Szabadkai út 20–22. közötti szakasza, a Szerémi út 
Hengermalom utca és Hauszmann Alajos utca közötti szakasza, a Vilmos utca 6. számú főközlekedési út és Nagyté-
tényi út közötti szakasza.

3.3.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3.4. Észak-Pest
3.4.1. Területe: a Duna – Árpád híd – Róbert Károly körút – Hungária körút – Kerepesi út – Veres Péter út – Szabad-
föld út – városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, kivéve:

3.4.1.1. az M0, M3 bevezető (Hungária körút és városhatár közötti) szakasza, az Árpád híd, a Róbert Károly körút,
3.4.1.2. célforgalommal:

3.4.1.2.1. a városhatár – M0 autóút – 2/A főközlekedési út – Váci út – Garam utca – Duna által határolt terület, 
beleérve a határoló utakat és tereket is,
3.4.1.2.2. a Bogáncs utca Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza, a Drégelyvár utca Késmárk utca és Molnár 
Viktor utca közötti szakasza, a Dunakeszi összekötő út Károlyi Sándor utca és Harsányi Kálmán utca közötti sza-
kasza, a Felsőkert utca, a Fóti út Váci út és Megyeri út közötti szakasza, a Harsányi Kálmán utca Székely Elek utca 
és Dunakeszi összekötő út közötti szakasza, az Irányi Dániel utca Megyeri út és Baross utca közötti szakasza, az 
Ipari park utca, az Íves út, a Kanizsai Dorottya utca Székely Elek utca és Visonta utca közötti szakasza, a Károlyi 
Sándor út Székely Elek utca és a Dunakeszi összekötő út közötti szakasza, a Késmárk utca, a Közvágóhíd utca Mo-
gyoród útja és ipartelep kapuja közötti szakasza, a Labdarúgó utca Irányi Dániel utca és Labdarúgó utca 15. szám 
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közötti szakasza, a Lőcsevár utca Molnár Viktor utca és Rákospalotai körvasút sor közötti szakasza, a Megyeri út 
Megyeri út 53. és Íves út közötti szakasza, valamint a Váci út és Fóti út közötti szakasza, a Mélyfúró utca, a Mogyo-
ród útja Régi Fóti út – Közvágóhíd utca közötti szakasza, a Molnár Viktor utca Drégelyvár utca és Lőcsevár utca 
közötti szakasza, a Nyírpalota út Szentmihályi út és Szilas-patak közötti szakasza, az Óceánárok utca M0 és Me-
gyeri út közötti szakasza, a 21105. számú út M0 és Szentmihályi út közötti szakasza, a Rákospalotai határút Szent-
mihályi út és Vezseny utca közötti szakasza, a Rákospalotai körvasút sor Lőcsevár utca és a Vezseny utca közötti 
szakasza, a Régi Fóti út Mogyoród útja és a városhatár közötti szakasza, a Sarjú utca, a Szabadföld út, a Szántó-
föld út Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza, a Szentmihályi út Rákospalotai határút és M3 közötti szakasza, 
a Székely Elek utca Károlyi Sándor út és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza, a Városkapu utca, a Veres Péter 
út Szabadföld út és Sarjú utca közötti szakasza, a Vezseny utca, a Visonta utca.

3.4.2. Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

3.5. Kelet-Pest
3.5.1. Területe: a Szabadföld út – Veres Péter út – Kerepesi út – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Üllői út – 
Ferihegyi repülőtérre vezető út – Üllői út – városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, 
kivéve:

3.5.1.1. a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek,
3.5.1.2. Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
3.5.1.3. célforgalommal:

3.5.1.3.1. a Vaspálya utca – Kőér utca – Basa utca – Száva utca – Fogadó utca – Gém utca – Hizlaló tér – Fer-
tő utca – Bihari út – Horog utca – Kőbányai út – Liget tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és te-
reket is,
3.5.1.3.2. a Tündérfürt utca – Eszterlánc utca – Ezüstfa utca – Tarkarét utca – Bogáncsvirág utca – Fátyolka utca 
– Jászberényi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is,
3.5.1.3.3. a Jászberényi út – Maglódi út – Sírkert utca – Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló 
utakat és tereket is,
3.5.1.3.4. a Halom utca – Kolozsvári utca – Füzér utca – Liget utca által határolt terület, beleértve a határoló uta-
kat és tereket is,
3.5.1.3.5. a Bökényföldi út Cinkotai út és Zsemlékes utca közötti szakasza, a Cinkotai út, a Ferihegyi repülőtér-
re vezető út Gyömrői út és városhatár közötti szakasza, a Gyömrői út, a Horog utca, az Igló utca, a Jászberényi 
út Fehér út és 501. utca közötti szakasza, a Keresztúri út Pesti út és Gyógyszergyári utca közötti szakasza, a Kis 
Károshíd utca, a Korponai utca Liget tér és Liget utca közötti szakasza, a Kőbányai út Vaspálya utca és a Kőbá-
nyai út 26. közötti szakasza, a Liget utca, Korponai utca és Halom utca közötti szakasza, a Nagytarcsai út, az Ösz-
szekötő utca Pesti út Ecseri dűlő közötti szakasza, a Pesti út 501. utca és Cinkotai út közötti, valamint városhatár 
és Összekötő utca közötti szakasza, a Rákosligeti határút, a Rákosmezei út Összekötő utca és Törpegém utca kö-
zötti szakasza, a Régi vám utca, a Régi vám köz, a Simongát utca, a Szabadföld út városhatár és Sarjú utca közöt-
ti szakasza, a Tarcsai út városhatár és Kis Károshíd utca közötti szakasza, a Tündérfürt utca, az Újhegyi út Gyöm-
rői út és Újhegyi út 7. közötti szakasza, a Vaspálya utca.

3.5.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3.6. Dél-Pest
3.6.1. Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út – Üllői út – Könyves Kálmán körút – Mester utca – Máriássy utca – 
Soroksári út – Vágóhíd utca – Lechner Ödön fasor – Boráros tér – Duna – Soroksári-Duna-ág – városhatár által ha-
tárolt terület, beleértve – a Boráros tér kivételével – a határoló utakat és tereket is, kivéve:

3.6.1.1. Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
3.6.1.2. Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
3.6.1.3. az M0 autóút, M5 bevezető (Nagykőrösi út és városhatár közötti) szakasza, a Gyáli út Határ út és Könyves 
Kálmán körút közötti szakasza, a Nagykőrösi út Határ út Nagybani piac kapuja közötti szakasza,
3.6.1.4. célforgalommal:

3.6.1.4.1. a Hofherr Albert utca – Kócsag utca – kecskeméti vasútvonal – Iparos utca által határolt terület, bele-
értve a határoló utakat és tereket is,
3.6.1.4.2. a Soroksári út – Könyves Kálmán körút – Mester utca – Illatos út – Gubacsi út – Szabadkai út által ha-
tárolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket is,
3.6.1.4.3. M5 bevezető szakasz – Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtóágai,
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3.6.1.4.4. a Beöthy utca, a Besence utca, a Béga utca, a Csepel rakpart, a Csont utca, az Ecseri út Táblás köz és 
Gyáli út közötti szakasza, a Grassalkovich út Meddőhányó utca és Ócsai út közötti szakasza, a Gyömrői út, a Gili-
ce tér Közdűlő utca és Péterhalmi út közötti szakasza, a Gubacsi út Máriássy utca és Könyves Kálmán körút közötti 
szakasza, a Hajóállomás utca, a Helyi kikötő út, a Hídépítő utca, a Hofherr Albert utca Nagykőrösi út és Hofherr 
Albert utca 3. szám közötti szakasza, az Illatos út, az Ipacsfa utca, a Kiskalmár utca, a Könyves Kálmán körút Gyá-
li út és Rákóczi híd közötti szakasza,a Köves utca Szentlőrinci út és Köves út 1. szám közötti szakasza, a Közdűlő 
utca, a Kvassay Jenő út, a Laczkovics utca, a Máriássy utca Gubacsi út és Mester utca közötti szakasza, a Mester 
utca Máriássy utca és Könyves Kálmán körút közötti szakasza, a Péterhalmi út Gilice tér és Péterhalmi út 8. szám 
ipari park kapu közötti szakasza, a Rákóczi híd, a Meddőhányó utca, a Méta utca Nagykőrösi út és Ipacsfa utca 
közötti szakasza, az Ócsai út, a Soroksári út Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza, a Szentlőrinci út M5 be-
vezető szakasz és Szentlőrinci út 17. sz. telep bejárata közötti szakasza, a Táblás utca Illatos út és Kiskalmár utca 
közötti szakasza, az Üllői út városhatár és Benczúr utca közötti szakasza, a Zádor utca, a Zodony utca Meddőhá-
nyó utca és ipartelep kapu közötti szakasza.

3.6.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.

3.7. Csepel
3.7.1. Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe, kivéve:
3.7.1.1. Csepel-Csillagtelep 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet,
3.7.1.2. célforgalommal:

3.7.1.2.1. Csepeli gyártelep területe,
3.7.1.2.2. Budafoki út – Csőgyár utca – Corvin út – Védgát utca – Gubacsi hídfő – Soroksári-Duna-ág – Duna által 
határolt terület, beleértve – a Gubacsi hídfő kivételével – a határoló utakat és tereket is,
3.7.1.2.3. a Gyepsor utca, a II. Rákóczi Ferenc út városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza, a II. Rákóczi Fe-
renc út – Betű utca – Magyar utca – Karácsony Sándor utca – Mansfeld Péter utca – Posztógyár utca által határolt 
terület, beleértve a határoló utakat és tereket is, a Csepeli út városhatár és Lámpás utca közötti szakasza, a Duna 
utca, a Lámpás utca, a Mag utca, a Popieluszko utca Duna utca és Sás utca közötti szakasza, a Teller Ede utca (cse-
peli gerincút).

3.7.2. Időbeli hatálya: 0 órától 24 óráig.”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § 
(4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja – a Margitsziget pihenőparki alap-
funkciójával összhangban és azt elősegítve – a Margitszi-
get környezeti csendjének megőrzése, fenntartása.

2. §

A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott Margitsziget közigazgatási terü-
letére terjed ki.

3. §

E rendelet alkalmazásában: 
a) hangosító eszköz, berendezés: minden olyan nem 

mozgó műszaki berendezés, amely a hallható hang 
tartományába eső hanghullámokat bocsát ki, így 
különösen a hangszóró, a hanghordozó eszközök 
lejátszó berendezése, a műsorközvetítő hangforrás 
vagy műsorforrás (a hangosító eszköz, berendezés 
nélküli élőzene vagy élő műsor szolgáltatására nem 
vonatkozik).

4. §

(1) A Margitsziget területén közterületen, továbbá 
közterületnek nem minősülő ingatlan szabadtéri terüle-
tén hangosító eszköz, berendezés – a (2)–(6) bekezdés-
ben foglaltak kivételével – nem használható.

(2) A Margitsziget területén a közterület rendelteté-
sétől eltérő használatának minősülő, hangosítást igénylő 
alkalmi rendezvény kizárólag az április 1. és október 31. 
közötti időszakban tartható azzal, hogy két engedélye-
zett rendezvény között legalább 15 napnak kell eltelnie.

(3) A (2) bekezdés szerinti alkalmi jellegű közterüle-
ti rendezvény során hangosító eszköz, berendezés – a vé-
dett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartá-
sa mellett – legfeljebb naponta 09:00 és 20:00 óra között 
használható.

(4) A Margitsziget területén sportcélú létesítmény sza-
badtéri területén a sporttevékenység megvalósításához 

szükséges hangosító eszköz, berendezés – a védett terü-
letekre vonatkozó zajterhelési határérték betartása mel-
lett – legfeljebb naponta 10:00 és 22:00 óra között hasz-
nálható.

(5) A Margitsziget területén kulturális célú létesít-
mény szabadtéri területén a kulturális tevékenység meg-
valósításához szükséges hangosító eszköz, berendezés 
– a védett területekre vonatkozó zajterhelési határérték 
betartása mellett – legfeljebb naponta 10:00 és 23:00 óra 
között használható.

(6) A Margitsziget területén a sport- vagy kulturális 
célún kívüli egyéb létesítmény szabadtéri területén az 
egyéb létesítmény funkciójának megfelelő tevékenység 
megvalósításához szükséges hangosító eszköz, berende-
zés – a védett területekre vonatkozó zajterhelési határér-
ték betartása mellett – legfeljebb naponta 10:00 és 22:00 
óra között használható.

5. §

A Margitsziget területén, a védett területekre vonat-
kozó zajterhelési határérték betartása mellett, hangosító 
eszköz, berendezés használata nélküli egyéb zajhatással 
járó tevékenység szabadtéren legfeljebb naponta 10:00 
és 22:00 óra között végezhető.

6. §

A rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Margitszigetre vonatkozó helyi zajvédelmi sza-
bályok célja, hogy elősegítse a Margitsziget környeze-
ti csendjének megőrzését és fenntartását. A Margitsziget 
Budapest egyik legkedveltebb közparkja, mely évszá-
zadokon át megőrizte természeti adottságait, történel-
mi, kulturális örökségét, miközben a közösségi használa-
ti szempontok közül kiemelkedett, majd megerősödött az 
alapvető pihenőparki funkciója.

A Fővárosi Közgyűlés a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a további-
akban: Kvt.) 48. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat 
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által közvetlenül igazgatott Margitsziget területén a Kvt. 
48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott szabályo-
zási eszközzel élve egyéb zajvédelmi szabályokat állapít 
meg. E szabályozási eszköz alkalmazásának feltételeit és 
alkalmazásának jogkövetkezményeit a Kvt. végrehajtá-
sára megalkotott egyéb jogszabályok rendezik. E Rende-
let rendelkezései a felsőbb szintű jogszabályi környezet 
előíráshoz kapcsolódva az azokban foglalt előírásokat ki-
egészítve alkotnak egységes szabályozási rendszert az-
zal, hogy a Rendelet szabályai önállóan is alkalmazható, 
alkalmazandó előírásokat tartalmaznak, elősegítve ezzel 
a jogalkalmazást is. 

A Kvt. 48. § (1) bekezdése értelmében a Fővárosi 
Közgyűlés az illetékességi területére a más jogszabá-
lyokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben kor-
látozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg (ez 
azonban a Kvt. 89. § (3) bekezdése alapján nem terjed ki 
a zajterhelési határértékek megállapítására). A Margitszi-
get területén mint zöldterületen a zajterhelési határérték 
jelenleg – a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes ren-
delet 1. melléklete alapján – LAHnappal = 50 dB és LAHéjjel = 
40 dB, ennek betartatására, valamint  az egyéb zajvédel-
mi kérdésekben – zajkibocsátási határérték megállapítá-
sára, zajbírság kiszabásának módjára stb. – a vonatkozó 
felsőbbszintű jogszabályok (így különösen a környeze-
ti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szó-
ló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási 
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rez-
géskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 
(XII. 18.) KvVM rendelet és a környezeti zaj- és rezgés-
terhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet) előírásai alkal-
mazandók.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelet-tervezethez 
hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében elő-
írtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tá-
jékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül an-
nak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 
a készülő rendelettervezetről.

A rendelettervezet a Kvt. 48. § (3) bekezdése szerint 
megküldésre került az illetékes környezetvédelmi igaz-
gatási szervnek, véleményüket az előterjesztés 3. mellék-
lete tartalmazta.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A szabályozás célját és a törvényi felhatalmazásnak 
megfelelő területi hatályát tartalmazza. 

A 3. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakra alapvetően a vo-
natkozó felsőbb szintű jogszabályokban szereplő (így kü-
lönösen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § 
szerinti) fogalommeghatározások az irányadók, ezért a 
rendeletben csak a zajvédelmi jogszabályokban nem is-
mert fogalmak kerültek definiálásra.

A 4. §-hoz

A Margitsziget és a szomszédos lakóterületek zajter-
helésének csökkentése érdekében a Margitsziget terüle-
tén a közterület (rendeltetésszerű vagy rendeltetéstől el-
térő) használata, továbbá a közterületnek nem minősülő 
ingatlan szabadtéri területének használata során a zajkel-
tő tevékenység korlátozásra kerül. Eszerint akár helyhez 
kötött, akár mobil hangosító eszköz, berendezés margit-
szigeti területen alapszabály szerint nem használható, az 
egyes kivételek körét maga a rendelet sorolja fel. 

Így kivételi körbe kerül a közterület rendeltetésétől el-
térő használatának minősülő, hangosítást igénylő közte-
rületi rendezvény, megfelelő korlátozásokkal.  Kivételt 
képeznek továbbá a Margitszigeten található azon sza-
badidős tevékenységeket szolgáló intézmények (sport- 
és kulturális létesítmények), amelyek működéséhez – 
észszerű keretek között – biztosítani kell a hangosító 
berendezéseket. Ezek a kivételek is csak a tevékeny-
ség jellegéhez igazodó megfelelő időszakokban és a vé-
dett területekre vonatkozó zajterhelési határérték betartá-
sa mellett érvényesülhetnek. 

Az 5. §-hoz

A Margitsziget területén – közterületen és nem köz-
területen egyaránt – a környezete csendjének megőrzése 
érdekében semmiféle zajkeltő (hangosító eszköz és be-
rendezés használata nélküli egyéb) tevékenység nem vé-
gezhető 22:00 és másnap 10:00 óra között.

A 4–5. §-ban szabályozott tilalmak megsértése esetén 
a főjegyző mint a vonatkozó jogszabály (jelenleg a kör-
nyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) szerinti elsőfo-
kú zajvédelmi hatóság jogosult eljárni és a további kap-
csolódó felsőbbszintű jogszabályok szerint, azok figye-
lembevétele mellett eljárást indítani, bírságot kiszabni. 

A 6. §-hoz

A hatálybalépés időpontjára vonatkozó rendelkezést 
tartalmazza, biztosítva a megfelelő felkészülési időt az 
érintettek számára.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
52/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felha-
talmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

I.

Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből 

1. §

(1) A 2018. évi idegenforgalmi adóból, a helyi ipar-
űzési adóból, valamint a helyi adókhoz kapcsolódóan ki-
szabott késedelmi pótlékból és bírságból a kerületeket 
osztottan megillető bevételek megosztásának és utalá-
sának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerüle-
ti önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. 
évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben 
(továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozot-
tak az irányadóak. 

(2) Amennyiben 2018. január 31-ig a 2018. évi forrás-
megosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkor-
mányzathoz befolyt, (1) bekezdés szerinti bevételből a 
kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fő-
városi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kö-
zötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. tör-
vény 3–4. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani, 
és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hó-
nap 10. napjáig kell a Fővárosi Önkormányzat és a ke-
rületi önkormányzatok költségvetési elszámolási szám-
láira átutalni.

II. 

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál

2. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 25. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés felhatal-
mazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormány-
zat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások 
teljesítésére a 2017. évi módosított költségvetési elő-
irányzatok időarányos szintjén.  

(2) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés 2017. 
évben és azt megelőző években szerződéskötésről, kö-
telezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a 

szerződés aláírására, úgy a döntés alapján a 2018. évi át-
meneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalha-
tó, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés sze-
rinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) A 2017. december 31-ig megkötött, érvényes szer-
ződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, 
legfeljebb a 2017. évi költségvetési rendelet szerinti mó-
dosított előirányzat időarányos mértékéig kifizetés telje-
síthető. 

(4) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 
2018. január 1. és a 2018. évi költségvetési rendelet ha-
tályba lépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötele-
zettségekre.

(5) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a 
főpolgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntések 
alapján, legfeljebb a 2017. évi fel nem használt előirány-
zat mértékéig a Főpolgármesteri, a Kulturális és városar-
culati, valamint az Egyes önként vállalt kulturális felada-
tok ellátására keretek terhére.

(6) Kifizetés teljesíthető a bizottságok, SZMSZ-ben 
szabályozott átruházott hatáskörében 2017. december 31. 
és a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lépése kö-
zötti átmeneti időszakban hozott döntéseikhez kapcso-
lódó kötelezettségvállalásokra a 2017. évi költségvetési 
rendeletben biztosított előirányzat terhére és annak mér-
tékéig.

(7) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség 
vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szüksé-
ges kiadásokra a 2017. évi költségvetési rendeletben biz-
tosított, fel nem használt előirányzat, továbbá a 2017. évi 
módosított előirányzat időarányos mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
önkormányzati működési támogatásainak, 

kiadásainak utalása

3. § 

(1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és 
a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségveté-
si szervek) folyó működési kiadásaira, legfeljebb az egy-
szeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2017. évi mó-
dosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott 
likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján 
biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. 
A 2017. évi módosított előirányzat időarányos mértékét 
meghaladó többletfeladatokra és eseti működési több-
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letkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez 
csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető. 

(2) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 
2017. évi költségvetési rendeletben biztosított előirány-
zat terhére és annak mértékéig vállalt, 2017. december 
31-ig pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalá-
sokra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-
ról szóló Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a 
költségvetési szervek esetében a 2017. évi fel nem hasz-
nált előirányzat terhére vállalt kötelezettségekre a kifize-
tés legfeljebb 2018. június 30-ig teljesíthető.

4. §

Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, vala-
mint a Budapest főváros területén tartózkodó hajlékta-
lanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. 
(II. 25.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormány-
zati ellátások finanszírozásához szükséges határozatok-
ban megállapított összegben.

5. §

Tovább utalható a Magyar Államkincstár részére 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján korábban kifizetett, a haj-
léktalan személyek ellátásai visszafizetéséből eredő és a 
Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett pénzösszeg.

6. §

Tovább utalható a Magyar Államkincstár részére az 
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző 
által a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és foly-
tatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatal-
hoz befizetett bírság összege.

7. §

Tovább utalható a Magyar Államkincstár részére a ke-
reskedelmi hatóságként, a főjegyző által a szolgáltatá-
si tevékenység megkezdésének és folytatásának általá-
nos szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján 
kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatalhoz befizetett bír-
ság összege. 

8. §

A Főpolgármesteri Hivatalban kifizethetők a 2018. 
évi országgyűlési választások előkészítésével kapcsolat-
ban az átmeneti időszakban felmerülő reprezentációs ki-
adások. 

9. §

(1) Kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban 
és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál 
dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény, il-
letve munkabér kifizetésének folyamatos biztosítása ér-
dekében a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lé-
péséig terjedő időszakra, valamint a 2018. január 1-jétől 
hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről 
szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-
tisztviselők illetményalapja a 2017. évi költségvetési ren-
deletben elfogadott mértéknek megfelelően 40 700 Ft.

(3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a 
Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők 
és munkavállalók illetményének, illetve munkabérének 
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb 
illetmény jellegű juttatásoknak – így különösen a ju-
bileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazá-
si költségtérítés, egyéb más jogszabály által meghatáro-
zott juttatások és költségtérítések – időarányos teljesítése 
érdekében.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köz-
tisztviselők és munkavállalók részére cafetéria és béren 
kívüli juttatásként kötelezettség vállalható és kifizetés 
teljesíthető a Kttv. 151. §-ának rendelkezése szerinti jog-
szabályi kötelezettségek teljesítésére.

10. §

Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve 
közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő 
támogatások utalásának szabályai

11. §

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az 
átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig, havonta utalható a 
testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó fővá-
rosi önkormányzati támogatás, a 2017. évi költségveté-
si rendeletben szereplő módosított előirányzat időará-
nyos mértékéig. 
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Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági 
társaságok részére megállapodás 

 vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján
 teljesíthető kifizetések 

12. §

(1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fő-
városi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és 
közszolgáltatási szerződéssel ellátó gazdasági társasá-
gok, valamint a közfeladat ellátására létrehozott non-
profit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő 
feladatellátási és közszolgáltatási keretszerződéssel, il-
letve éves feladatellátási és közszolgáltatási szerződéssel 
összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási 
terv alapján, legfeljebb a 2017. évi módosított előirány-
zat időarányos mértékéig, illetve egyedi igénylés esetén, 
előzetes döntés alapján. 

(2) A Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére az elő-
ző években elvégzett, de 2017. december 31-ig ki nem 
számlázott teljesítésekre, az átmeneti időszakban benyúj-
tott számlák alapján, a 2017. évi költségvetési rendelet-
ben 816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati 
feladatellátás, valamint a 725901 Fővárosi Közbeszer-
zési Kft. hivatali feladatellátás címkódokon szereplő fel 
nem használt előirányzatok mértékéig kifizetés teljesít-
hető. A 2018. január 1-je után induló önkormányzati köz-
beszerzési eljárások munkadíjára legfeljebb 20 000 ezer 
Ft, illetve a hivatali közbeszerzési eljárások munkadíjá-
ra legfeljebb 5 000 ezer Ft összeg kerülhet kifizetésre be-
nyújtott számla alapján. 

(3) Az átmeneti időszakban a 2018. évi időarányos 
részt meghaladóan teljesített kifizetés a 2018. év hátra-
lévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámí-
tásra kerül.

(4) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igény-
lés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2018. évre is 
érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, 
társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatá-
rozott összeg időarányos mértékéig. 

(5) Havonta, tárgyhót követő hónapban, támogatás 
utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a tény-
legesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a fel-
adatot végző gazdasági társaság részére.

(6) A 2018. január 1. és a 2018. évi költségvetési ren-
delet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a Fő-
városi Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri Hivatalnál 
váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar Állammal 
szembeni befizetési vagy visszafizetési kötelezettségek 
teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre a 2018. évi 
költségvetésben a fedezetet biztosítani kell. 

(7) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges 
kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a 2018. 
január 1. és a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadá-
sáig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan ki-
adásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt 
esetben történő felhasználására – a pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes javaslatának kikérésével – felhatalmaz-
za a főpolgármestert. A 2018. évi költségvetési rendelet 
kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell 
mutatni. 

Állami támogatások utalása

13. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, va-
lamint átvett pénzeszköz az összeg címzettjének bank-
számlájára – beleértve az alapítványt és társadalmi szer-
vezetet is –, a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára 
történő beérkezést követően tovább utalható.

(2) A budapesti 4-es metróvonal beruházással kapcso-
latban a támogatási szerződések, a Megvalósítási Megál-
lapodás és az Egységes Kincstári Szerződés előírásai az 
irányadók. 

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, 
felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati 
támogatások utalása, kifizetések teljesítése

14. §

(1) A 2017. évi döntéssel jóváhagyott beruházási, fel-
újítási feladatok esetén az alábbi, (2)–(5) bekezdésekben 
szabályozott módon kell eljárni. 

(2) A költségvetési szervnél megvalósuló, 2017. de-
cember 31-ig közgyűlési döntéssel jóváhagyott, aláírt en-
gedélyezési okmánnyal rendelkező intézményi beruhá-
zási, felújítási feladat esetén kötelezettség vállalható és 
kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, legfeljebb 
a 2017. évi fel nem használt előirányzat erejéig. 

(3) A 2017. évi közgyűlési döntéssel jóváhagyott cél-
jelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz, felújí-
tásokhoz kapcsolódóan az érvényes, aláírt engedélye-
zési okmányok alapján, legfeljebb a 2017. évi fel nem 
használt előirányzat mértékéig, továbbá a 2018. évi ütem 
terhére vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés. 
2018. évet érintően új kötelezettség nem vállalható.

(4) A 2017. évi közgyűlési döntéssel jóváhagyott, en-
gedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beru-
házások és felújítások esetében legfeljebb a 2017. évi fel 
nem használt előirányzat mértékéig, továbbá a 2018. évi 
ütem terhére vállalható kötelezettség és teljesíthető kifi-
zetés. 2018. évet érintően új kötelezettség nem vállalha-
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tó. A Fejlesztési Megállapodással és Megvalósítási Meg-
állapodással feladatok esetében a szerződésben foglaltak 
szerint kell eljárni.

(5) Azon, uniós társfinanszírozással, központi költség-
vetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatás-
sal megvalósuló beruházási és felújítási feladatok ese-
tében, amelyeknél az átmeneti időszakban támogatási 
szerződés megkötésére kerül sor, kötelezettség vállalha-
tó, kifizetés teljesíthető a 2018. évi ütem terhére.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel 
kapcsolatos szabályok

15. §

Lehívhatók a 2014-ben és 2015-ben megkötött hitel- 
és kölcsönszerződések keretmaradványai.

16. §

Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő részle-
tei, rendelkezésre tartási jutaléka és kamatai.

17. §

A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénz-
eszközei államilag garantált vagy bankgarantált érték-
papír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként le-
köthetők.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi 
esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szer-
vek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeg-
határra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben ré-
szesítésének követelményére:

a) készletek, kis értékű immateriális javak, tárgyi esz-
közök beszerzése,

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások, 
c) reprezentációs kiadások,
d) kisösszegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatási 

kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak 

pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai, valamint 

munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költség-
térítései,

g) az alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatá-
sai, amennyiben az érintett kérése alapján a költ-
ségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre 
felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

h) illetményelőleg, valamint az alkalmazottaknak el-
számolási kötelezettséggel adott egyéb előlegek ki-
fizetése.

19. §

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

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 25. § alapján a 2018. év eleji átmeneti – a Fővá-
rosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet 
megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és költ-
ségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A sza-
bályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi 
zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek össze-
géből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati ré-
szesedést szabályozza a 2017. évi és a 2018. évi forrás-
megosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem 
lép hatályba 2018. január 31-ig, akkor a forrásmegosztá-
si törvénnyel.  

A 2. § felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költ-
ségvetési feladatok – meghatározott feltételekkel – törté-
nő teljesítésére. Szabályozza a különböző testületek által 
az átmeneti finanszírozási időszakában meghozható dön-
téseket, vállalható kötelezettségeket. 

A 3. § a folyó költségvetés finanszírozásának sza-
bályait részletezi, meghatározza a költségvetési intéz-
mények és a Főpolgármesteri Hivatal finanszírozásának 
rendjét.

A 4. § az önkormányzati feladatot képező hajléktalan-
ellátás különböző jogszabályokban meghatározott for-
máinak teljesítését biztosítja.

Az 5. § a korábbi években, időszakban a hajléktalan 
személyek által jogtalanul igénybe vett és a Fővárosi Ön-
kormányzat részére visszautalt hajléktalanellátások át-
utalásának lehetőségét biztosítja a Magyar Államkincs-
tár részére.

A 6. § az ingatlan-felügyeleti hatóságként beszedett 
bírság Magyar Államkincstár részére, jogszabályi előírás 
alapján történő tovább utalásáról rendelkezik.
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A 7. § biztosítja a főjegyző által a 2009. évi LXXVI. 
törvény alapján kiszabott bírság tovább utalásának lehe-
tőségét a Magyar Államkincstár részére. 

A 8. § biztosítja a 2018. évi országgyűlési választások 
előkészítésével kapcsolatos egyes kiadások fedezetét.

A 9. § a 2018. évi költségvetési rendelet megalko-
tásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Fő-
polgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és 
munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mér-
tékét és folyamatos kifizetését biztosítja. A Főpolgár-
mesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munka-
vállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások 
időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, telje-
síthető kifizetés. Kötelezettségvállalást és kifizetést en-
gedélyez a fővárosi önkormányzati intézmények alkal-
mazottainak önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakkal 
szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai meg-
fizetésére.

A 10. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bíró-
sági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezett-
ségekre.

A 11. § intézkedik a fővárosi nemzetiségi önkormány-
zatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által 
a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának 
rendjéről.

A 12. § (1) bekezdése biztosítja a közfeladatokat el-
látó önkormányzati gazdasági társaságok részére a folya-
matos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszíro-
zást az érvényben lévő szerződések alapján.

A (2) bekezdés a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részé-
re biztosítja a 2018. január 1. után induló eljárások mun-
kadíjának, valamint az előző években ki nem számlázott 
teljesítéseknek a fedezetét. 

A (3) bekezdés az átmeneti időszakban felhasznált 
előirányzatok 2018. évi összelőirányzatba történő beszá-
mításáról rendelkezik.

A (4) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat tá-
mogatási szerződéssel átvállaló, a 2018. évre is érvényes 
támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társa-
dalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

Az (5) bekezdés a lakossági, nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző tár-
saság részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabá-
lyozást.

A (7) bekezdés biztosítja az állammal szemben várat-
lanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek 
kifizethetőségét. 

A (8) bekezdés a váratlan, előre nem látható kiadások-
ra vonatkozó főpolgármesteri keret mértékét és felhasz-
nálását szabályozza.

A 13. § a meghatározott célra kapott állami támoga-
tást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg cím-
zettjének bankszámlájára engedi tovább utalni, valamint 
engedélyezi a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó 
felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben fog-
laltak teljesítését.

A 14. § az önkormányzati, hivatali és intézményi ki-
adások közül a felújítási és beruházási címeken és kiemelt 
előirányzatokon megtervezett feladatok finanszírozásá-
nak, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait 
részletezi.

A 15–16. § az átmeneti gazdálkodási időszakban is 
biztosítja a hitelek, kölcsönök lehívását, törlesztését, a 
rendelkezésre tartási jutalékok, valamint a kamatok ki-
fizetését. 

A 17. § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zök lekötését.  

A 18. § a kiadások készpénzben történő kifizetését 
szabályozza.

A 19. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
53/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, 

azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló 
94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, 
azok jelöléséről valamint a házszámmegállapítás szabá-
lyairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 3. § 
(3) bekezdésében az „új elnevezéseknél nem szabad” 
szövegrész helyébe az „új elnevezéseknél – ide nem értve 
a „tér”, „tere” új elnevezést – nem szabad” szöveg lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a fővárosi közterület- és városrésznevek 
megállapításának szabályozását kívánja pontosítani. 

A rendeletmódosítás tervezetéhez a jogalkotásról szó-
ló 2010. évi  CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § 
előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot az elő-
terjesztés melléklete tartalmazza. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően megtörtént a lakos-
ság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon 
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosítása a felmerült igényeknek megfe-
lelő pontosítást tartalmaz.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
54/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a 3–18. §-ok tekinteté-
ben a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1) bekez-
dés a) és d) pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (9) be-
kezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11/B § (4) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva, a 19–42. 
§-ok tekintetében az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (7) 
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, a telepü-
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. § 
(1) bekezdés c) pontjában, 7. §-ban meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a 43–44. §-ok tekintetében a telepü-
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a telepü-
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § 
(2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésben meghatá-
rozott feladatkörében eljárva, az 1–2. §-ok és a 45–47. 
§-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés-
ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. §-a az 
alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kezdeményezéssel kapcsolatban Budapest Fő-
város Önkormányzata érdemben szakmai konzultációt 
folytat a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítási el-
járásával érintett építmény vagy épületegyüttes kapcsán 
területileg illetékes önkormányzattal.”

2. §

A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) Helyi védettségű építményt és a helyi védettsé-
gű épületegyüttesben lévő építményt a védettséget meg-
alapozó állapotában kell megőrizni vagy az eredeti, az 
építésének idején megvalósult állapotának megfelelően 
kell helyreállítani úgy, hogy az építészeti értéket hordo-
zó épületrész bővítése esetén az érték ne sérüljön. Az ezt 
elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma meg-
őrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, a 
restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műsza-

ki megoldásokat kell alkalmazni olyan módon, hogy az a 
védett érték megjelenését, karakterét, eszmei és építésze-
ti értékét ne érintse hátrányosan, és az a különleges épí-
tészeti érték kiemelését szolgálja.”

3. §

A Rendelet 29. § (4) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(4) A helyi védettségű építészeti örökség korszerű-
sítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását a 
védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény vé-
delmére okot adó jellegzetességei nem változnak meg, 
azok lehetőség szerint eredeti helyükön megtarthatók.”

4. §

A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) Helyi védettségű építmény és a helyi védettsé-
gű épületegyüttesben lévő építmény tömegét a védettsé-
get megalapozó állapotában, vagy az eredeti állapotának 
megfelelő formában és méretben kell megtartani, kivéve, 
ha az építészeti értéket hordozó épületrész bővítése a vé-
dett érték megjelenését, karakterét, eszmei és építészeti 
értékét nem érinti hátrányosan és az a különleges építé-
szeti érték kiemelését szolgálja.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az 1. §-hoz

A településkép védelméről szóló Fővárosi Közgyűlé-
si rendelet hatálybalépésével a fővárosi védettségű épít-
ményekre és épületegyüttesekre vonatkozóan a korábbi-
nál szigorúbb szabályozás lépett életbe.
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A jelen jogszabályhely szerinti módosítás lehetőséget 
biztosít a helyi önkormányzatoknak a közigazgatási te-
rületükön elhelyezkedő épületeket érintő fővárosi védé-
si aktusok során az érdemi szakmai konzultációra és vé-
lemény nyilvánítására.

A 2., 3. és 4. §-okhoz

A településkép védelméről szóló Fővárosi Közgyűlé-
si rendelet hatálybalépésével a fővárosi védettségű épí-
tészeti örökségre meghatározott szigorú előírásaival és 
korlátozásaival az épületek egyedi szakmai elbírálás 
alapján történő bővítésének lehetőségét teljesen kizárja.

A belvárosra jellemző zártsorú beépítésű városszö-
vetben a társasházak megújulásának, korszerűsítésének, 
a homlokzatok felújításának sok esetben csak akkor van 

reális esélye, ha az adott társasház a tetőtér értékesítésé-
vel forráshoz jut. A tetőtér beépítése kapcsán a tetőidom 
bővítésének lehetőségét a Főépítész szakmai hozzájáru-
lásával megadhatja, természetesen amennyiben az a vé-
dett érték fennmaradását és hitelességét nem sérti.

A módosítás célja, hogy amennyiben az egyedi elbírá-
lás során megállapítást nyer, hogy a bővítés a védett ér-
ték megjelenését, karakterét, eszmei és építészeti értékét 
nem érinti hátrányosan, ez esetben az illeszkedési és lát-
ványvédelmi előírások betartása mellett lehetőség nyíl-
jon a megújulásra, ezzel elkerülve a néhol városképileg 
romboló látványt nyújtó jelenlegi állapot konzerválását.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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II. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2017. szeptember 27-i zárt ülésének

jegyzőkönyvéből

A napirend 44. pontja: Döntés fővárosi kitüntető 
díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1411/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Pro Urbe Budapest díjat adományoz:
1. Béres Ilona
2. Hajnal György
3. dr. Hatala József 
4. Lőrinczy György
5. Magyar Bocuse d’Or Csapat
6. Pusztainé dr. Zsidi Paula
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István 

1412/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
„Budapestért” díjat adományoz:
1. Aranytíz Kultúrház és Széphárom Közösségi Tér
2. Bányász Józsefné
3. Czigány György
4. Csóti József
5. dr. Friedrich Katalin
6. Harsányi Mária
7. Hermann Zsolt
8. Kelemen László
9. dr. Kenyeres István
10. Kocsy Ildikó
11. Kovács Zsuzsa
12. Kovácsné Sankó Gyöngyi
13. dr. Kozma Tamás
14. Módos Márton
15. dr. Radics Katalin
16. Rátonyi Gábor
17. Rhorer Ádám
18. dr. Schalkház István
19. Schell Judit
20. dr. Schrödel Norbert
21. Szántó Éva
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István 

1413/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlősé-
géért díjat adományoz:

1. Biztos Kezdet Gyerekház (Józsefvárosi Egyesí-
tett Bölcsődék)
2. Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
3. dr. Gallóné Nagy Judit
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István 

1414/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz: 
1. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István

1415/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiz-
tonságáért díjat adományoz:
1. Galgócz Deák Antal
2. Hermann Gábor
3. Szarka Csaba
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István 

1416/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:
1. Angyal Éva
2. dr. Baji Balázs
3. dr. Kausz István
4. Király István
5. Vaskuti István
részére.

Határidő: 2017. november 17.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 45. pontja: Javaslat kulturális nonprofit 
kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jog-
viszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1416/2017. (IX. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. 
és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti meg-
bízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté 
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Gábor „Lucy Kirkwood: Munkavégzés során nem 
biztonságos” című mű megrendezésére vonatko-
zóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői 
munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra to-
vábbi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak 
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető 
havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-i ülésén.

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

s
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Kivonat 
a Fővárosi Közgyűlés

 2017. október 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1418/2017. (X. 18.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Csillaghegyi-öblözetben kialakítandó 
árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatos közgyűlé-
si döntésre

A napirend 1. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblö-
zetben kialakítandó árvízvédelmi létesítménnyel kapcso-
latos közgyűlési döntésre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1419/2017. (X. 18.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának 425/ÖK/2007. (VIII. 29.) és 232/ÖK/2009. 
(IV. 29.) határozatai, a Fővárosi Közgyűlés 700/2009. 
(V. 14.) Főv. Kgy. és 2385/2011. (VIII. 31.) Főv. 
Kgy. határozatai, továbbá a Magyar Tudományos 
Akadémia ad hoc bizottságának szakvéleménye és 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos 

Tanácsának Római-parti gát Munkabizottsága szak-
mai állásfoglalásának figyelembevételével, a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
„Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének 
kérdéseiről” tárgyú összehasonlító szakértői érté-
kelés alapján, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét 
szolgáló árvízvédelmi létesítmény a parti ingatlanok 
védelme érdekében nem a Nánási út-Királyok útja 
nyomvonalon, hanem a hullámtérben, továbbá a Ba-
rát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön 
megvalósításra úgy, hogy ezen belül a létesítmény 
pontos nyomvonalának kijelöléséről – az 1322/2017. 
(IX. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján elkészült szak-
mai vizsgálat figyelembevételével – később dönt, 
egyúttal hatályon kívül helyezi a 229/2017. (IV. 5.) 
Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. október 18-i rendkívü-
li ülésén.

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

s
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Kivonat 
a Fővárosi Közgyűlés

2017. október 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1420/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a Csillaghegyi-öblözetben kialakítandó 
árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatos közgyűlé-
si döntésre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1421/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg „A Met-
rókorrupciót Vizsgáló Munkacsoport jelentése a 
metrókorrupció vizsgálatáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1422/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat az M3 metró Dózsa 
György úti megállójának akadálymentesítésére” 
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó ja-
vaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1423/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormány-
zat Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására” című előterjesztés napirendre 
vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1424/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Végtisztesség díjainak csökken-
tése” című előterjesztés napirendre vételére vonat-
kozó javaslatot. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1425/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat a Csillaghegyi-öblözetben kialakítandó 

árvízvédelmi létesítménnyel kapcsolatos köz-
gyűlési döntésre

 2. A Metrókorrupciót Vizsgáló Munkacsoport je-
lentése a metrókorrupció vizsgálatáról 

 3. Javaslat bizottsági tagcserére 
 4. Javaslat személyi döntés meghozatalára 
 5. Javaslat az egyes fővárosi közgyűlési rendele-

tek módosításáról szóló .../2017. (……) Főv. 
Kgy. rendelet megalkotására 

 6. Javaslat együttműködési keretmegállapodás meg-
kötésére Budapest Főváros Önkormányzata és 
Buenos Aires Autonóm Város Önkormányzata 
között 

 7. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kap-
csolódó döntések meghozatalára 

 8. Javaslat a 2017. évi Bűnmegelőzési keret terhé-
re nyújtandó támogatások tárgyában alapítvá-
nyokkal kötendő szerződések jóváhagyására 

 9. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, 
továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővá-
rosi Önkormányzat köztisztviselői 2018. évi il-
letménykiegészítéséhez és 2018. évi illetmény-
eltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására 

10. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 
14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

11. Javaslat 2018. évi folyószámla-hitelkeret jóvá-
hagyására 

12. Javaslat a Budapesti Közlekedési Ügyfélkap-
csolatok Zrt. alapszabályának módosítására 

13. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Közút Zrt. között a híd és műtárgyfel-
újítások megvalósítására és kivitelezésére kö-
tött megállapodás és a kapcsolódó engedélyok-
irat módosítására 

14. Javaslat a Budapest Közút Zrt. keretmegálla-
podása módosítása kapcsán szükséges döntések 
meghozatalára  

15. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Közút Zrt. között az útfelújítások elő-
készítése és terveztetése feladat megvalósításá-
ra kötött megállapodás módosítására, valamint 
az ahhoz kapcsolódó tervezési együttműködési 
megállapodás megkötésére 

16. Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
(parkolási rendelet) módosítására 

17. Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítá-
sára és a kapcsolódó egyéb döntések meghoza-
talára 

18. Javaslat a Budapest főváros településszerkeze-
ti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros ren-
dezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítására a 
Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kere-
pesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt 
területre vonatkozóan 

19. Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hul-
ladékgazdálkodási rendszer” (KEOP 1.) projekt 
keretében létrehozott hulladékgazdálkodási 
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eszközök használati jogának átruházásáról szó-
ló megállapodás 8. sz. módosítására 

20. Javaslat a FÁNK Hermina garázs projekt támo-
gatói okirat jóváhagyására

21. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és 
az ENVIRODUNA Kft. között, a Pannon Park 
projekt tárgyában megállapodás megkötésére 

22. Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez 
kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú mó-
dosítására 

23. Javaslat a térinformatikai rendszer üzemeltetése 
pénzügyi fedezetének biztosítására 

24. Javaslat a „Szerződés a FINA 2018. évi Junior 
Szinkronúszó Világbajnokságának megrende-
zésére és lebonyolítására” tárgyú megállapodás 
újbóli elfogadására 

25. Javaslat szociális és kulturális szervezetek tá-
mogatására a „842101 intézményi feladatellátás 
kerete” cím előirányzata terhére, a FSZEK 3 db 
felhalmozási feladatának saját forrásból törté-
nő kiegészítésére, továbbá sportcélú támogatá-
sokra 

26. Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ága-
zathoz tartozó egyes költségvetési szervek ala-
pító okiratának módosítására 

27. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 
Központ Nonprofit Kft. haszonkölcsön szerző-
dés 3. számú módosítására 

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményve-
zetőit érintő személyi döntések meghozata lára 

29. Javaslat a városnéző autóbusszal végzett külön-
célú menetrend szerinti személyszállítási tevé-
kenység (Hop on Hop off) ellátásával kapcsola-
tos koncessziós beszerzési eljárás megindítására 

30. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői-
nek munkavégzésre irányuló további jogviszo-
nyaival kapcsolatos döntésre 

31. Javaslat a Budapesti Operettszínház bérleti díj 
halasztott megfizetése iránti kérelmének elfoga-
dására 

32. Javaslat a BKV Zrt. felügyelőbizottsági műkö-
dési szabályzata jóváhagyására 

33. Javaslat az FCSM Zrt. felfüggesztés miatt foly-
tatólagosan 2017. október 26-án megtartandó 
közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó 
előzetes döntés meghozatalára 

34. Javaslat a KEHOP-3.2.1. a „A fővárosi hulla-
dékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös 
tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és elő-
kezelő rendszerre” c. támogatási kérelem be-
nyújtására és konzorciumi együttműködési 
meg állapodás megkötésére 

35. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztí-
tó Telep 2018. évi fejlesztési tervének elfogadá-
sára 

36. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysep-
rőipari Kft. 2016. évi közszolgáltatási jelenté-
sének elfogadására 

37. Javaslat az Fővárosi Közterület-fenntartó Non-
profit Zrt. közszolgáltatói kötelezettségének 
2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfoga-
dására

38. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat XI. üte-
méhez kapcsolódó környezeti értékelés szük-
ségességének, valamint a környezeti értékelés 
konkrét tartalmának és részletezettségének el-
döntésére 

39. XVII. kerület Szárazhegy település-rendezési 
megállapodás kiegészítése

40. Javaslat a „Műemléki keret 2016” egy megálla-
podásának határidő módosítására 

41. Javaslat együttműködési megállapodás meg-
kötésére az Egészséges Budapest Programhoz 
kapcsolódóan az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal

42. Javaslat együttműködési megállapodás megkö-
tésére a Budapest Főváros Önkormányzata és 
a European Capitals and Cities of Sport Fede-
ration (ACES) nemzetközi szervezet között a 
2019. évi Európa Sportfővárosa címhez kap-
csolódóan 

43. Javaslat a köznevelési ágazat vagyon-kezelésbe 
és használatba adott egyes tárgyi eszközök se-
lejtezésének jóváhagyására 

44. Javaslat a Kolibri Színház Nonprofit Kft. szer-
vezeti és működési szabályzatának módosításá-
ra 

45. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1426/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy zárt ülésen kívánja megtárgyalni a 
„Javaslat a városnéző autóbusszal végzett külön-
célú menetrend szerinti személyszállítási tevékeny-
ség (Hop on Hop off) ellátásával kapcsolatos kon-
cessziós beszerzési eljárás megindítására” című 
előterjesztést.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblö-
zetben kialakítandó árvízvédelmi létesítménnyel kapcso-
latos közgyűlési döntésre

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1427/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
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„A Fővárosi Közgyűlés elviekben egyetért azzal, 
hogy a Csillaghegyi-öblözet egészének árvízvédel-
mét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében 
külön projektként az Aranyhegyi-patak és a Barát-
patak mentén kerüljön megvalósításra az árvízvéde-
lem az engedélyezés alatt álló tervdokumentációban, 
illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési 
en gedélyben foglalt műszaki tartalommal. Ennek 
érdekében a Patakok mint önálló projektelemek 
esetében kerüljön lefolytatásra a vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás, míg a Dunával párhuzamos 
védműről, mint második ütemben megvalósuló lé-
tesítmény fejlesztéséről, annak pontos nyomvona-
lának kijelölését követően, később dönt. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy a végleges döntési javaslatot 
legkésőbb 2018. január 30-ig terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé. 

Határidő: 2018. január 30. 
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1428/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Csillaghegyi-öblözet egészé-
nek árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesít-
mény keretében külön projektként az Aranyhegyi-pa-
tak és a Barát-patak mentén kerüljön megvalósításra 
az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló tervdo-
kumentációban, illetve az az alapján megszülető 
vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki tar-
talommal. Ennek érdekében a Patakok, mint önál-
ló projektelemek esetében kerüljön lefolytatásra a 
vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, míg a Duná-
val párhuzamos védműről, mint második ütemben 
megvalósuló létesítmény fejlesztéséről, annak pon-
tos nyomvonalának kijelölését követően, később 
dönt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa az FCSM Zrt. vezérigazgatóját, mint 
az árvízi védekezésért felelős vezetőt.
Fenti döntésre tekintettel – a 229/2017. (IV. 5.) Főv. 
Kgy. határozat hatályon kívül helyezését fenntart-
va – az 1419/2017. (X. 18.) Főv. Kgy. határozatát 
visszavonja.  

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: A Metrókorrupciót Vizs gáló 
Munkacsoport jelentése a metrókorrupció vizsgálatáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1429/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Metrókorrupciót Vizsgáló Mun-
kacsoportnak az előterjesztés mellékletét képező 
jelentését.

1430/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Metrókorrup-
ciót Vizsgáló Munkacsoport jelentését és üléseinek 
jegyzőkönyveit küldje meg a Legfőbb Ügyészség 
részére.

Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 3. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére
Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1431/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédel-
mi Bizottság képviselő tagságáról és alelnöki tiszt-
ségéről lemondott Bús Balázs helyére a bizottság 
képviselő tagjának és alelnökének Kovács Pétert 
választja meg 2017. november 1-jei hatállyal.

Határidő: 2017. november 1.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Javaslat személyi döntés meg-
hozatalára

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1432/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében 
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság és Puskás Tamás 
László között 2017. július 21-én létrejött üzletrész 
átruházási szerződés 8.5. pontja alapján Nagyné 
Varga Melinda Máriát (anyja neve: .................... 
születési hely, idő: ..................., ...................) dele-
gálja a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit 
Kft. felügyelőbizottsági tagjának egyben javasolja 
elnökének az új tulajdonos általi megválasztásának 
időpontjától számított öt éves időtartamra. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse Puskás Ta-
más Lászlót a felügyelőbizottsági tag delegálásáról, 
Nagyné Varga Melinda Mária felügyelőbizottság 
elnökének megválasztása érdekében. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 5. pontja: Javaslat az egyes fővárosi köz-
gyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2017. (……) 
Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-



2017. december 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 3047

gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővá-
rosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat együttműködési keret-
megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkor-
mányzata és Buenos Aires Autonóm Város Önkormány-
zata között

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékle-
tében csatolt együttműködési keretmegállapodást 
Budapest Főváros Önkormányzata és Buenos Aires 
Autonóm Város Önkormányzata között és felhatal-
mazza a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Ösztöndíj 
Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1434/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek a Buda-
pest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet 5. § módosított (6) bekezdésé-
nek törlésére irányuló javaslatát:
„(6) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jog-
viszony ideje alatt munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyt létesít, részére a munkavégzésre irányuló 
jogviszony fennállásáig ösztöndíj nem folyósítható.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 
10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1435/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal 2018. évre a Buda-
pest Ösztöndíj Program 5 000 E Ft összegű pénz-
ügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati válasz-
tott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj 
Program” cím személyi juttatások előirányzatán 
történő biztosítására.

1436/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a 2018. évi költségvetésben betervezésre 
kerüljön a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi 
fedezete.

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

1437/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Kiírja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kap-
csolatos pályázatot és felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2017. évi Bűnmeg-
előzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában 
alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1438/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végre-
hajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS

ÖSSZEGE:
(E Ft)

Józsefváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Áldozatvédelmi, drogprevenciós, közbiztonsági programok keretében 
feladatot ellátó rendvédelmi dolgozók részére biztosított kedvezményes 

lakhatást szolgáló ingatlanok felújítása
2 500

Ferencvárosi Közbiztonsági 
Közalapítvány

4 darab 10 évesnél régebbi kamera IP kamerára történő cseréjének 
és a szükséges átviteli hálózat kialakításának támogatása 2 000

Budapest II. kerületi Közbiztonsági 
Alapítvány

II. kerületi térfigyelő kamerák beszerzésére és a meglévő eszközök 
karbantartási munkálataira (személyi és tárgyi feltételek biztosítására) 2 500

Terézváros Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány Bűnmegelőzési programok, közbiztonsági tábor szervezésének támogatása 2 000

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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1439/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési 
keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési 
célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csök-
kenti 2 942 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az 
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások ér-
dekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)

Budapest II. kerületi 
Közbiztonsági 

Alapítvány

II. kerületi 
térfigyelő kamerák 
beszerzésére és a 

meglévő eszközök 
karbantartási 
munkálataira 
(személyi és 

tárgyi feltételek 
biztosítására)

942

Terézváros 
Közrendjéért és 

Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Bűnmegelőzési 
programok, 

közbiztonsági tábor 
szervezésének 

támogatása

2 000

1440/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési ke-
ret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési 
célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csök-
kenti 3 558 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az 
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások ér-
dekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)

Budapest II. kerületi 
Közbiztonsági 

Alapítvány

II. kerületi 
térfigyelő kamerák 
beszerzésére és a 

meglévő eszközök 
karbantartási 
munkálataira 
(személyi és 

tárgyi feltételek 
biztosítására)

1 558

Ferencvárosi 
Közbiztonsági 
Közalapítvány

4 darab 10 évesnél 
régebbi kamera IP 
kamerára történő 

cseréjének 
és a szükséges 
átviteli hálózat 
kialakításának 

támogatása

2 000

1441/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok vég-
rehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési 
keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési 

célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csök-
kenti 2 500 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az 
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és 
az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások ér-
dekében:

TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS 
CÉLJA:

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:

(E Ft)

Józsefváros 
Közbiztonságáért 

Közalapítvány

Áldozatvédelmi, 
drogprevenciós, 
közbiztonsági 

programok keretében 
feladatot ellátó 
rendvédelmi 

dolgozók részére 
biztosított 

kedvezményes 
lakhatást szolgáló 

ingatlanok felújítása

2 500

1442/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Köz-
alapítvány közötti támogatási szerződést az előter-
jesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés alá-
írására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1443/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Ferencvárosi Közbiztonsági Köz-
alapítvány közötti támogatási szerződést az előter-
jesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés alá-
írására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1444/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsá-
gi Alapítvány közötti támogatási szerződést az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 
egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés alá-
írására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1445/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Köz-
biztonságáért Közalapítvány közötti támogatási 
szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert 
a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 



2017. december 20. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 3049

1446/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat mó-
dosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

A napirend 9. pontja: Javaslat önkormányzati rende-
let megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségválla-
lásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2018. évi 
illetménykiegészítéséhez és 2018. évi illetményeltérítésé-
hez szükséges előirányzat biztosítására

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket 
megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesz-
tés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1447/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal 
– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. 

évi illetménykiegészítésének biztosítására a 
2018. évi költségvetésben a „710901 Igazgatá-
si apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadá-
si előirányzatán 626 386 E Ft összegben, (ebből: 
személyi juttatások 521 988 E Ft, a munkaadó-
kat terhelő járulékok 104 398 E Ft), valamint a 
„712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatá-
si és kiadási előirányzatán 87 047 E Ft összegben 
(ebből: személyi juttatás 72 539 E Ft, munkaadó-
kat terhelő járulékok 14 508 E Ft);

– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészí-
tésének biztosítására a 2018. évi költségvetésben 
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirány-
zatán 194 213 E Ft összegben (ebből: személyi 
juttatások 161 844 E Ft, a munkadókat terhelő já-
rulékok 32 369 E Ft). 

– a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2018. 
évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) be-
kezdése alapján történő biztosítására a 2018. évi 
költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus 
kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányza-
tán 455 324 E Ft összegben (ebből: személyi jut-
tatás 379 436 E Ft, a munkaadókat terhelő já-
rulékok 75 888 E Ft), valamint a „712403 Adó 
Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási 
előirányzatán 63 462 E Ft összegben (ebből: sze-

mélyi juttatás 52 885 E Ft, munkaadókat terhelő 
járulékok 10 577 E Ft);

– a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóság köztisztviselői 2018. évi illetményeltéríté-
sének biztosítására a 2018. évi költségvetésben 
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirány-
zatán 63 590 E Ft összegben (ebből: személyi jut-
tatások 52 992 E Ft, a munkadókat terhelő járulé-
kok 10 598 E Ft).

1448/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Főpolgármeste-
ri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság köztisztviselői 2018. évi illetményki-
egészítésének és 2018. évi illetményeltérítésének 
fedezete a 2018. évi költségvetésbe kerüljön beter-
vezésre.

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

A napirend 10. pontja: Javaslat az építményadóról 
szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét 
az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat 2018. évi folyószám-
la-hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1449/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányza-
ta 2018. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfel-
jebb 25 000 M Ft összegű folyószámla-hitelt vesz 
igénybe.

1450/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előterjesztés melléklete szerinti ajánlattételi felhí-
vás megküldéséről a számlavezető OTP Bank ré-
szére és a szerződést jóváhagyásra terjessze a Köz-
gyűlés elé.

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

1451/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a 2018. évi folyó-
számla-hitel igénybevételének és visszafizetésének 
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időtartama alatt annak költségeit a 2018. évi költ-
ségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költ-
ségvetési előirányzat módosítások során figyelem-
be veszi. 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése, illetve 
folyamatosan a 2018. év során

Felelős: Tarlós István 

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapesti Közle-
kedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. alapszabályának módosí-
tására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK 
Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontjában a BKK 
Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva 
módosítja a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcso-
latok Zártkörűen Működő Részvénytársaság alap-
szabályát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) 
bekezdése értelmében jelen határozatot küldje meg 
a BKK Zrt. részére annak érdekében, hogy a BKK 
Zrt. igazgatósága gondoskodjon a szükséges cég-
jogi dokumentumok aláírásáról, valamint a doku-
mentumok Cégbíróság részére határidőben történő 
benyújtásáról. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKÜ 
Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 13. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között a híd és 
műtárgyfelújítások megvalósítására és kivitelezésére kö-
tött megállapodás és a kapcsolódó engedélyokirat mó-
dosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1453/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy a Budapest 
Közút Zrt. által megvalósítandó híd és műtárgyfel-
újítási munkákra kiírt közbeszerzési eljárások so-
rán beérkezett legkedvezőbb ajánlatok összegei 
meghaladják a 2015-ben készített tervezői költség-

becslést, a XI. ker., Szent Gellért rkp. Pávakert ke-
rítés nem kerül átépítésre, valamint az ezáltal fel-
szabaduló 224 309 E Ft fedezet a fennmaradó 12 
feladat megvalósítása érdekében kerül felhaszná-
lásra. A híd és műtárgyfelújítási munkák összkölt-
sége változatlanul 1 125 069 E Ft, a befejezési ha-
táridejük 2018. december 31-re módosul. 

1454/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A megvalósítandó 12 feladat befejezési határidejé-
nek 2018. december 31-re módosulása következ-
tében szükséges fedezet átütemezés céljából csök-
kenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati felújítások előirány-
zatát 708 616 E Ft-tal, valamint a felújítási célú 
előzetesen felszámított áfa előirányzatát 104 615 
E Ft-tal, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadá-
sok áfával előirányzatát 37 959 E Ft-tal a „Buda-
pest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvaló-
sítása” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a fordított 
áfa rendezése céljából a „841101 Pénzügytechnikai 
feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok előirányzatát 86 711 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 
megemeli a „840901 Évközi indítású önkormány-
zati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkor-
mányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások 
átütemezésének tartaléka”-t 937 901 E Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 1 125 069 E Ft, 
ebből 2017. évi előirányzata 187 168 E Ft-ra vál-
tozik (ebből önkormányzati felújítások 143 788 E 
Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 531 
E Ft, fordított áfa 31 292 E Ft, felújításokhoz kap-
csolódó dologi kiadások áfával 4 557 E Ft (ebből 
dologi nettó 3 588 E Ft, dologi áfa 969 E Ft), 2018. 
évi üteme 937 901 E Ft-ra változik.

1455/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat módosításról szóló döntések költségve-
tési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

1456/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 7295. egyedi azonosító számú, a „Híd 
és műtárgyfelújítások megvalósítása és kivitelezése 
feladat megvalósításáról” tárgyú engedélyokirat 1. 
számú módosítását az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat alá-
írásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1457/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Híd és műtárgyfelújítá-
sok megvalósítása és kivitelezése feladat megvaló-
sításáról” tárgyú megvalósítási megállapodás 1. sz. 
módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 nap

Felelős: Tarlós István 

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Közút 
Zrt. keretmegállapodása módosítása kapcsán szükséges 
döntések meghozatalára 

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1458/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
egyetért az Integrált Közlekedésszervezési és Sza-
bályozási Rendszer továbbfejlesztésével és a kap-
csolódó feladatok racionalizálásával az alábbiak 
szerint:
– egyetért az IKSZR központ funkcionális meg-

osztásával, a közútkezelői feladatok ellátásához 
kapcsolódó forgalmi menedzsment funkcióktól 
elválasztott teherforgalmi behajtás ellenőrzéshez 
kapcsolódó elemek FÖRI-nél való kialakításá-
val;

– egyetért azzal, hogy az aluljárók kamerarendsze-
re a Budapest Közút Zrt. tulajdonából adásvétel 
útján a FÖRI tulajdonába kerül;

– egyetért azzal, hogy a Budapest Főváros Önkor-
mányzata tulajdonában lévő segélyhívó berende-
zések a FÖRI vagyonkezelésébe kerülnek.

1459/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A racionalizáláshoz kapcsolódó forrásigény bizto-
sítása érdekében csökkenti a „840901 Évközi in-
dítású önkormányzati beruházások” címen a „Ter-
vezési ágazati keret” feladat kiadási, azon belül az 
önkormányzati beruházások előirányzatát 161 054 
E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „100101 Fővá-
rosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím 
támogatási és kiadási előirányzatán az új „Integ-
rált Közlekedésszervezési és Szabályozó Rendszer 
fejlesztése” feladatot 77 089 E Ft-tal (a kiadásból 
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
60 700 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 16 389 E Ft), a feladat összköltsége és 2017. 
évi előirányzata 77 089 E Ft, valamint az új „Alul-
járó kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez 
szükséges eszközök beszerzése” feladatot 83 965 E 
Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézmé-
nyi beruházás 66 114 E Ft, beruházási célú előzete-

sen felszámított áfa 17 851 E Ft), a feladat összkölt-
sége és 2017. évi előirányzata 83 965 E Ft. 

1460/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az új „Integrált 
Közlekedésszervezési és Szabályozó Rendszer fej-
lesztése” és „Aluljáró kamerák és fogadóközpontok 
működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése” 
feladatokhoz kapcsolódó előirányzat módosításo-
kat vezesse át a költségvetési rendeleten. 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

1461/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. 
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében 
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosí-
tási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja 
az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 7564. 
egyedi azonosító számú „Integrált Közlekedésszer-
vezési és Szabályozó Rendszer fejlesztése”, vala-
mint az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 7566. 
egyedi azonosító számú „Aluljáró kamerák és foga-
dóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök 
beszerzése” engedélyokiratot. Felkéri a főpolgár-
mestert az okiratoknak az előterjesztés 3. és 4. sz. 
mellékletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

1462/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. 
évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatá si 
és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dolo-
gi kiadás) előirányzatán tartós jelleggel az Integrált 
Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer 
működési költségeire 40 000 E Ft-ot, az aluljá-
ró kamerák és fogadóközpontok működtetésé hez 
46 000 E Ft-ot, a segélyhívó oszlopok működési 
költségeire 25 000 E Ft-ot biztosít. 

1463/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási 
Rendszer, az aluljáró kamerák és fogadóközpontok, 
valamint a segélyhívó oszlopok működési kiadásai-
nak a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság” címen a 2018. évi költségvetésbe tör-
ténő betervezéséről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István 
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1464/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a „Közúti forgalomirányítás fejlesztési 
program megvalósítása” tárgyú megvalósítási meg-
állapodás keretében a BKK Zrt., illetve a Budapest 
Közút Zrt. által beszerzett 132 db segélyhívó oszlop 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
általi üzemeltetésével vagyonkezelési szerződés 
alapján. Jóváhagyja és megköti a vagyon kezelési 
szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására. 

Határidő: a teljes körű aktiválást követő 15 napon be-
lül 

Felelős: Tarlós István 

1465/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
engedélyezett létszámkeretét 2017. december 1-től 
tartós jelleggel 3 fővel megemeli, így a FÖRI en-
gedélyezett létszáma 492 főre változik. Előzetesen 
kötelezettséget vállal arra, hogy a FÖRI részére a 
2018. évi költségvetésében a 3 fő létszámbővülés-
hez kapcsolódóan tartós jelleggel összesen 16 945 
E Ft-ot biztosít a „100101 Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadá-
si előirányzatán (a kiadásból személyi juttatások 
14 086 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szo-
ciális hozzájárulási adó 2 859 E Ft).

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

1466/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási 
Rendszer, az aluljáró kamerák és fogadóközpontok, 
valamint a segélyhívó oszlopok működtetéséhez 
szükséges létszámbővülés kiadásainak a „100101 
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” 
címen a 2018. évi költségvetésbe történő beterve-
zéséről.

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

1467/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Közút Zrt. között a feladatellátási és köz-
szolgáltatási keretmegállapodás módosításában fog-
laltakkal. Jóváhagyja és megköti a megállapodás 
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak 
aláírására.

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között az útfel-
újítások előkészítése és terveztetése feladat megvalósítá-

sára kötött megállapodás módosítására, valamint az ah-
hoz kapcsolódó tervezési együttműködési megállapodás 
megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1468/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet enge-
délyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) be-
kezdése, valamint az engedélyokirat módosítására 
vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 
7269. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. 
módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1469/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a 
Budapest Közút Zrt. között a „Budapest Közút Zrt. 
Útfelújítási program előkészítése, terveztetés” fel-
adat megvalósítására kötött megvalósítási megál-
lapodás módosításában foglaltakkal és jóváhagyja, 
megköti a megvalósítási megállapodás 1. sz. mó-
dosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás 
aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 
15 napon belül

Felelős: Tarlós István 

1470/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapest Közút Zrt. közötti tervezé-
si együttműködési megállapodás II.-t az előterjesz-
tés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon az együttmű-
ködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15 na-
pon belül 

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a 30/2010. (VI. 4.) 
Főv. Kgy. rendelet (parkolási rendelet) módosítására 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
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vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende-
let módosításáról az előterjesztés – előterjesztő által be-
fogadott módosító indítványokkal módosult – 1. sz. mel-
léklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1471/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a parkolás-üzemel-
tetési feladatok ellátása érdekében a Budapest Fő-
város IV. kerület Újpest Önkormányzatával kö-
tendő együttműködési megállapodást, valamint a 
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormány-
zatával és a Városliget Zrt.-vel megkötött együtt-
működési megállapodás módosítását készítse elő és 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István 

1472/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy hatásvizsgálatot készíttet a Város-
liget és környéke hétvégi parkolási rendjének felül-
vizsgálata érdekében.

A napirend 17. pontja: Javaslat a budapesti szmog-
riadóterv módosítására és a kapcsolódó egyéb döntések 
meghozatalára

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrov-
niczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1473/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett 
határozati javaslat 3. pontjának alábbiak szerinti 
módosítására irányuló javaslatát:
„A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 
3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1474/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel szük-
ségesnek tartja a Budapest Főváros szmogriadóter-
véről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
megfelelő módosítását azzal, hogy nem ért egyet 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata képviselőtestületének 158/2017. 
(III. 29.) számú határozata szerinti avar- és kertihul-
ladék-égetés fővárosi tilalmával kapcsolatos kerü-
leti javaslattal az előterjesztés 5. sz. mellékletében 
részletezett szakmai indokokra tekintettel. Indo-

koltnak tartja továbbá a szmoghelyzetekkel kap-
csolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet felül-
vizsgálatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2017. (  .  ) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az 
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1475/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Láng Zsoltnak a Budapest Fő-
város szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet 9. § új bb) alpontjának törlésére 
irányuló javaslatát:
„[A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése 
esetén:]
…
b) elrendelheti
bb) belső égésű motorral hajtott segédmotoros ke-
rékpárok Budapest főváros közigazgatási területén 
való használatának korlátozását vagy közlekedésé-
nek tilalmát.”

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 41/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét 
a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. 
(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az 
előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1476/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 3716/2011. (XI. 30.) Főv. 
Kgy. határozatot és a 14/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. 
határozatot.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest fővá-
ros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosítására a 
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Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – 
Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre vonat-
kozóan 

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Buda-
pest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság 
útja – Stefánia út által határolt területre vonatkozóan az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1477/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XIV. kerület, Hungária 
körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által 
határolt területre vonatkozóan az 50/2015. (I. 28.) 
Főv. Kgy. határozattal elfogadott Fővárosi Telepü-
lésszerkezeti Terv mellékletét képező 1:10 000 mé-
retarányú Szerkezeti tervlap 1. Területfelhasználás 
65-412 szelvénye az előterjesztés 3. számú mellék-
letében foglaltaknak megfelelően módosul.  
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1478/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az álla-
mi főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes 
államigazgatási szervet, valamint Budapest Fővá-
ros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának polgár-
mesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Fővárosi ház-
hoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” 
(KEOP 1.) projekt keretében létrehozott hulladékgazdál-
kodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló 
megállapodás 8. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1479/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „A Fővárosi házhoz menő szelek-
tív hulladékgazdálkodási rendszer” projekt kere-
tében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök 
használati jogának átruházása tárgyú megállapodás 

alapján a Fővárosi Közterületfenntartó NZrt. által 
fizetendő nettó 1 250 081 787 Ft + áfa összeget az 
értékmeghatározó szakértői véleményben megálla-
pított nettó 402 344 000 Ft + áfa összegre módosítja. 
Figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat részé-
re megfizetett nettó 862 225 781 Ft + áfa összeget, 
a Fővárosi Önkormányzat által a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó NZrt. részére fizetendő összeg net-
tó 459 881 781 Ft + áfa, azaz bruttó 584 049 862 Ft.

1480/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Az értékmeghatározó szakértői véleményben meg-
határozott érték alapján a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó NZrt. részére visszafizetendő bruttó 584 050 E 
Ft összeg rendezése céljából csökkenti a „844901 
Önkormányzati feladatellátás működési kerete” 
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli az új „892701 FKF NZrt. eszköz használati 
ellenérték” cím kiadási, azon belül a dologi kiadá-
sok (egyéb dologi kiadások) előirányzatát.

1481/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításról szóló döntések költségve-
tési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

1482/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó NZrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív 
hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létreho-
zott hulladékgazdálkodási eszközök használati jo-
gának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. egy-
séges szerkezetű módosítását az előterjesztés 9. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírá-
sáról és a bruttó 584 050 E Ft összeg visszafizetésé-
ről a megállapodás aláírását követő 30 napon belül.

Határidő: a megállapodás aláírására: a KEOP Irányító 
Hatóság hozzájárulásától számított 30 napon belül; 
az összeg visszafizetésére: a megállapodás aláírását 
követő 30 napon belül 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a FÁNK Hermina 
garázs projekt támogatói okirat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1483/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
megvalósítja az új „FÁNK Hermina Garázs tervezé-
se és megvalósítása” feladatot a 2017–2019. évek-
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ben a Fővárosi Állat- és Növénykert útján. A feladat 
összköltsége nettó 5 717 000 E Ft + 1 543 590 E Ft 
áfa, azaz bruttó 7 260 590 E Ft. Az 1384/2017. (VI. 
20.) számú kormányhatározat alapján a nettó költ-
ségeket teljes egészében állami támogatás biztosít-
ja, az áfa levonható.

1484/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Az új „FÁNK Hermina Garázs tervezése és meg-
valósítása” feladat megvalósítása érdekében meg-
emeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmo-
zási célú önkormányzati támogatások előirány-
zatán a Belügyminisztériumtól kapott támogatást 
173 000 E Ft-tal a „FÁNK Hermina Garázs ter-
vezése és megvalósítása” feladattal kapcsolatban. 
Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az 
„570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím tá-
mogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támo-
gatott intézményi beruházások előirányzatát a 
„FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítá-
sa” feladattal kapcsolatban. A feladathoz kapcsoló-
dó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 
Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon 
belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) elő-
irányzatát 46 710 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen 
belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon 
belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
előirányzatot.
A feladat összköltsége 7 260 590 E Ft, 2017. évi 
előirányzata 219 710 E Ft (ebből céljelleggel támo-
gatott intézményi beruházások 173 000 E Ft, intéz-
ményi címen tervezett beruházási célú előzetesen 
felszámított (levonható) áfa 46 710 E Ft), 2018. évi 
üteme 3 376 930 E Ft (ebből céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 2 659 000 E Ft, intézmé-
nyi címen tervezett beruházási célú előzetesen fel-
számított (levonható) áfa 717 930 E Ft), 2019. évi 
üteme 3 663 950 E Ft (ebből céljelleggel támogatott 
intézményi beruházások 2 885 000 E Ft, intézményi 
címen tervezett beruházási célú előzetesen felszá-
mított (levonható) áfa 778 950 E Ft). A 2018–2019. 
évi ütemek a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” címen kerülnek megjelenítésre.
A feladat forrásösszetétele: A feladat összköltsége 
7 260 590 E Ft (ebből állami támogatás 5 717 000 
E Ft, intézményi címen tervezett levonható áfa 
1 543 590 E Ft), 2017. évi előirányzata 219 710 E Ft 
(ebből állami támogatás 173 000 E Ft, intézményi 
címen tervezett levonható áfa 46 710 E Ft), 2018. 
évi üteme 3 376 930 E Ft (ebből állami támogatás 
2 659 000 E Ft, intézményi címen tervezett levon-
ható áfa 717 930 E Ft), 2019. évi üteme 3 663 950 
E Ft (ebből állami támogatás 2 885 000 E Ft, intéz-
ményi címen tervezett levonható áfa 778 950 E Ft).

1485/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás költ-
ségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

1486/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az előterjesztés 1. számú mellék-
letét képező, a Belügyminisztérium által kiadott tá-
mogatói okiratot.

1487/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) 
bek. c) pontja alapján jóváhagyja a 7557. egyedi 
azonosító számú, „FÁNK Hermina Garázs tervezé-
se és megvalósítása” tárgyú célokmányt az előter-
jesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1488/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. 
számú mellékleteként csatolt adatlapot írja alá és 
küldje meg a Belügyminisztérium részére.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata és az ENVIRODUNA Kft. között, a Pan-
non Park projekt tárgyában megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1489/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” 
feladat megvalósításával összefüggő, koordinációs/
szervezési feladatoknak az ENVIRODUNA Kft. ál-
tali teljesítése érdekében 241 300 E Ft-ot (190 000 
E Ft + 51 300 E Ft áfa) biztosít.

1490/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A „FÁNK, Pannon Park fejlesztése” feladat megva-
lósításával összefüggő, koordinációs/szervezési fel-
adatoknak az ENVIRODUNA Kft. általi teljesí tése, 
valamint annak költségeinek a fejlesztési feladaton 
való megtervezése érdekében csökkenti a „930001 
Általános tartalék” cím, azon belül a tartalékok elő-
irányzatát 241 300 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg meg-
emeli a „840301 Önkormányzati beruházások” 
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cím, azon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dolo-
gi kiadások áfával előirányzatát 12 700 E Ft-tal a 
feladattal kapcsolatban. Továbbá a „840701 Évközi 
indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, 
azon belül az önkormányzati beruházások előirány-
zatán megemeli a „Fejlesztések átütemezésének 
tartaléka”-t 228 600 E Ft-tal.
A feladat összköltsége 56 153 147 E Ft-ra változik, 
2016. december 31-ig tény 1 621 761 E Ft, ebből 
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
1 276 977 E Ft, intézményi címen tervezett beru-
házási célú előzetesen felszámított (levonható) áfa 
162 885 E Ft, fordított (levonható) áfa 181 899 E 
Ft, 2017. évi előirányzata 6 684 136 E Ft-ra válto-
zik, ebből céljelleggel támogatott intézményi beru-
házások 5 253 099 E Ft, intézményi címen tervezett 
beruházási célú előzetesen felszámított (levon-
ható) áfa 150 000 E Ft, fordított (levonható) áfa 
1 268 337 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dolo-
gi kiadások áfával 12 700 E Ft (nettó 10 000 E Ft, 
áfa 2 700 E Ft), 2018. évi üteme 23 541 990 E Ft-
ra változik, ebből céljelleggel támogatott intézmé-
nyi beruházások 18 477 000 E Ft, intézményi címen 
tervezett beruházási célú előzetesen felszámított 
(levonható) áfa 350 000 E Ft, fordított (levonható) 
áfa 4 638 790 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó do-
logi kiadások áfával 76 200 E Ft, 2019. évi üteme 
20 237 450 E Ft-ra változik, ebből céljelleggel tá-
mogatott intézményi beruházások 15 875 000 E Ft, 
intézményi címen tervezett beruházási célú előze-
tesen felszámított (levonható) áfa 1 400 000 E Ft, 
fordított (levonható) áfa 2 886 250 E Ft, fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 76 200 
E Ft, 2020. évi üteme 4 067 810 E Ft-ra változik, 
ebből céljelleggel támogatott intézményi beruhá-
zások 3 143 000 E Ft, intézményi címen tervezett 
beruházási célú előzetesen felszámított (levonható) 
áfa 848 610 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi 
kiadások áfával 76 200 E Ft.
A feladat forrásösszetétele: a feladat összköltsé-
ge 56 153 147 E Ft, 2016. december 31-ig tény 
1 621 761 E Ft (ebből állami támogatás 3 705 000 E 
Ft, saját forrás –2 428 023 E Ft, intézményi ktv-i 
előirányzat 344 784 E Ft), 2017. évi előirányzata 
6 684 136 E Ft (ebből állami támogatás 2 725 000 E 
Ft, saját forrás 2 540 799 E Ft, intézményi ktv-i elő-
irányzat 1 418 337 E Ft), 2018. évi üteme 23 541 990 
E Ft (ebből állami támogatás 18 477 000 E Ft, sa-
ját forrás 76 200 E Ft, intézményi ktv-i előirány-
zat 4 988 790 E Ft), 2019. évi üteme 20 237 450 E 
Ft (ebből állami támogatás 15 875 000 E Ft, saját 
forrás 76 200 E Ft, intézményi ktv-i előirányzat 
4 286 250 E Ft), 2020. évi üteme 4 067 810 E Ft 
(ebből állami támogatás 3 143 000 E Ft, saját forrás 
76 200 E Ft, intézményi ktv-i előirányzat 848 610 
E Ft).

1491/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításokról szóló döntések költség-
vetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Tarlós István 

1492/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Elő-
készítő Kft. közötti megállapodást az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapo-
dás aláírásáról.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

1493/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § 
(1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6719. 
egyedi azonosító számú, „FÁNK, Pannon Park fej-
lesztéséhez kapcsolódó szolgáltatás” tárgyú enge-
délyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat a FINA 2017 VB 
megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 3. 
számú

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1494/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilab-
da-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezése céljából a Fővárosi Önkormányzat 
által megvalósított fejlesztések támogatási szerző-
dés keretében elszámolható összegéből keletkezett 
maradványt 
– a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivi-

telezése” feladat részeként megvalósult „Népfür-
dő utca – Vizafogó utca felújítása” projekt esetén 
103 728 E Ft;

– a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és 
kerékpárút kialakítása” feladat részeként megva-
lósult „Pesti alsó rakpart közterületi megújítá-
sa, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése II–III. 
szakasz” projekt esetén 313 315 E Ft;
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– „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó 
Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezet-
fejlesztési feladatok” feladat részeként megvaló-
sult „Margitsziget rekonstrukciója” projekt ese-
tén 18 818 E Ft,

összesen 435 861 E Ft összegben átcsoportosítja
– a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivite-

lezése” feladat részeként megvalósult „Gyalogos 
híd Rákos-patakon” projektre 18 000 E Ft;

– a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és 
kerékpárút kialakítása” feladat részeként meg-
valósítandó „Pesti rakpart közterületi megújítá-
sa, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése I. sza-
kasz” projektre 417 861 E Ft összegben.

 Továbbá a „Pesti rakpart északi rendezése, gya-
logos és kerékpárút kialakítása” feladatra a tu-
lajdonjogi rendezések és a szükséges tervki-
egészítések fedezetének megteremtése céljából 
110 000 E Ft fővárosi forrást csoportosít át a 
„FINA fejlesztések tartalékkerete” összegéből. 

1495/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az elszámolható 435 861 E Ft költ-
ségmaradvány felhasználása céljából:
– a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és ki-

vitelezése” feladattal kapcsolatban csökkenti a 
„883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon 
belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 
80 488 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszá-
mított áfa előirányzatát 754 E Ft-tal, a fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával elő-
irányzatát 1 508 E Ft-tal. Továbbá a feladathoz 
kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése 
érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechni-
kai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi 
kiadások előirányzatát 20 978 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége 2 597 404 E Ft-ra válto-
zik. A 2016. évi tény 546 044 E Ft, a 2017. évi 
előirányzat 2 051 360 E Ft-ra változik, ebből ön-
kormányzati felújítások 1 589 882 E Ft, a felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa 9 003 E Ft, 
fordított áfa 420 265 E Ft, a fejlesztésekhez kap-
csolódó dologi kiadások áfával 32 210 E Ft (net-
tó 25 363 E Ft, áfa 6 847 E Ft).

 A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 
2 597 404 E Ft, ebből állami támogatás 197 467 E 
Ft (ebből működési célú 4 808 E Ft, fejleszté-
si célú 192 659 E Ft), fővárosi forrás 2 399 937 
E Ft. A 2016. évi tény 546 044 E Ft, ebből álla-
mi támogatás 195 261 E Ft (ebből működési célú 
2 602 E Ft, fejlesztési célú 192 659 E Ft), fővá-
rosi forrás 350 783 E Ft, a 2017. évi előirány-
zat 2 051 360 E Ft, ebből állami támogatás 2 206 
E Ft (működési célú támogatás), fővárosi forrás 
2 049 154 E Ft.

– „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó 
Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környe-

zetfejlesztési feladatok” feladattal kapcsolatban 
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási, azon belül az önkormányza-
ti beruházások előirányzatát 14 817 E Ft-tal, a 
beruházási célú előzetesen felszámított áfa elő-
irányzatát 4 000 E Ft-tal, valamint a fejlesztések-
hez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirány-
zatát 1 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége 3 431 589 E Ft-ra válto-
zik. A 2016. évi tény 96 665 E Ft, a 2017. évi 
előirányzat 3 334 924 E Ft-ra változik, ebből 
önkormányzati beruházások 2 597 925 E Ft, a be-
ruházási célú előzetesen felszámított áfa 701 440 
E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadá-
sok áfával 35 559 E Ft (nettó 27 999 E Ft, áfa vál-
tozatlanul 7 560 E Ft).

 A feladat forrásszerkezete: A feladat összkölt-
sége 3 431 589 E Ft, ebből állami támogatás 
3 059 438 E Ft (ebből működési célú 51 481 E Ft, 
fejlesztési célú 3 007 957 E Ft), fővárosi forrás 
372 151 E Ft. A 2016. évi tény 96 665 E Ft, ebből 
állami támogatás 2 886 623 E Ft (ebből működé-
si célú 27 856 E Ft, fejlesztési célú 2 858 767 E 
Ft), fővárosi forrás –2 789 958 E Ft, a 2017. évi 
előirányzat 3 334 924 E Ft, ebből állami támoga-
tás 172.815 E Ft (ebből működési célú 23 625 E 
Ft, fejlesztési célú 149 190 E Ft), fővárosi forrás 
3 162 109 E Ft.

– A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és ki-
vitelezése” feladattal kapcsolatban csökkenti a 
„840301 Önkormányzati beruházások” cím ki-
adási, azon belül a beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatát 621 E Ft-tal, vala-
mint a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadá-
sok áfával előirányzatát 584 E Ft-tal. Ezzel egy-
idejűleg címen belül megemeli az önkormányzati 
beruházások előirányzatát 460 E Ft-tal a feladat-
tal kapcsolatban, továbbá a feladathoz kapcsoló-
dó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében 
megemeli a „841101 Pénzügytechnikai felada-
tok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások 
előirányzatát 745 E Ft-tal.

 A feladat összköltsége változatlanul 424 717 E 
Ft. A 2016. évi tény 2 540 E Ft, a 2017. évi 
előirányzat változatlanul 422 177 E Ft-ra válto-
zik, ebből önkormányzati beruházások 327 593 E 
Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
429 E Ft, fordított áfa 88 021 E Ft, a fejlesztések-
hez kapcsolódó dologi kiadások áfával 6 134 E Ft 
(nettó 4 830 E Ft, áfa 1 304 E Ft).

 A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsé-
ge 424 717 E Ft, ebből állami támogatás 32 890 E 
Ft (ebből működési célú 638 E Ft, fejlesztési 
célú 32 252 E Ft), fővárosi forrás 391 827 E Ft. 
A 2016. évi tény 2 540 E Ft, ebből állami támo-
gatás 25 925 E Ft (ebből működési célú 345 E 
Ft, fejlesztési célú 25 580 E Ft), fővárosi forrás 
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–23 385 E Ft, a 2017. évi előirányzat 422 177 E 
Ft, ebből állami támogatás 6 965 E Ft (ebből mű-
ködési célú 293 E Ft, fejlesztési célú 6 672 E Ft), 
fővárosi forrás 415 212 E Ft.

 A nem elszámolható 110 000 E Ft költség fedeze-
tének megteremtése céljából:
– csökkenti a „FINA fejlesztések tartalékkere-

té”-t a „840701 Évközi indítású önkormányzati 
beruházások” cím kiadási, azon belül az önkor-
mányzati beruházások előirányzatán 72 441 E 
Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatán 19 559 E Ft-tal. 

 A feladat összköltsége 508 707 E Ft-ra (fővá-
rosi forrás) változik. A 2017. évi előirányzat 
508 707 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati 
beruházások 400 556 E Ft, a beruházási célú elő-
zetesen felszámított áfa 108 151 E Ft.

 Az elszámolható és nem elszámolható költségek 
fedezetének átcsoportosítása céljából:
– a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és 

kerékpárút kialakítása” feladattal kapcsolatban 
megemeli a „840301 „Önkormányzati beruhá-
zások” cím kiadási, azon belül az önkormány-
zati beruházások előirányzatát 167 286 E Ft-
tal, a beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa előirányzatát 13 257 E Ft-tal, a fejleszté-
sekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával elő-
irányzatát 2 093 E Ft-tal. Továbbá a feladathoz 
kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése 
érdekében megemeli a „841101 Pénzügytech-
nikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dolo-
gi kiadások előirányzatát 31 910 E Ft-tal.

1496/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításról szóló döntések költségve-
tési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

1497/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium és Budapest Főváros Önkormányzata között 
a „FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, 
valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyban megkötött tá-
mogatási szerződés 3. számú módosítását az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tá-
mogatási szerződés módosításának aláírásáról. 

Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Tarlós István 

1498/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FINA VB rendezéséhez 
kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és 

környezetfejlesztési feladatok előkészítési és a meg-
valósítással összefüggő szervezési/koordinációs, to- 
vábbá a mérnöki és műszaki ellenőri feladatok kap-
csán a FŐKERT NZrt.-vel kötendő elszámolási 
megállapodásokat az előterjesztői kiegészítés 6. és 
8. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felkéri a 
főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapo-
dások aláírásáról. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a térinformatikai 
rendszer üzemeltetése pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1499/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „Tér-
informatikai rendszer üzemeltetése” elnevezésű 
feladat 2018. évi fedezetére 40 300 E Ft-ot, 2019. 
évi fedezetére 40 000 E Ft-ot, 2020. évi fedezeté-
re 10 000 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali infor-
matikai feladatok” cím, azon belül dologi kiadások 
előirányzatán.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzatok Budapest Főváros Önkormányzata 
2018., 2019. és 2020. évi (1–3. hónap) költségveté-
sében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2018., 2019., 2020. évi költségvetés ter-
vezése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a „Szerződés a FINA 
2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnokságának meg-
rendezésére és lebonyolítására” tárgyú megállapodás új-
bóli elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1500/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1036/2017. (VI. 21.) Főv. 
Kgy. határozatot.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Magyar Szinkronúszó Szövetség, vala-
mint a Nemzetközi Úszószövetség között kötendő 
háromoldalú megállapodást az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 
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1501/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
Fővárosi Önkormányzat egyetemleges kötelezett-
ségéből fakadó kötelezettségeit, és amennyiben 
szükséges, biztosítsa a fedezetet a 2018. évi költ-
ségvetésben.

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

A napirend 25. pontja: Javaslat szociális és kulturá-
lis szervezetek támogatására a „842101 intézményi fel-
adatellátás kerete” cím előirányzata terhére, az FSZEK 
3 db felhalmozási feladatának saját forrásból történő ki-
egészítésére, továbbá sportcélú támogatásokra

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1502/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Baross 
utcai Idősek Otthona számára a szolgáltatás és 
élelmezési alapanyagok árnövekménye fedezetére 
8 796 E Ft támogatást biztosít a „842101 Intézmé-
nyi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

1503/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Ott-
hona intézmény szolgáltatás és élelmezési alap-
anyagok árnövekménye fedezetének biztosítása 
érdekében 8 796 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intéz-
ményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat 
Baross utcai Idősek Otthona” cím támogatási és ki-
adási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi 
kiadás) előirányzatát.

1504/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Halom 
utcai Idősek Otthona számára a textília, munka- és 
védőruha, továbbá tálaláshoz szükséges eszközök 
beszerzése fedezetére 19 153 E Ft támogatást bizto-
sít a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím 
előirányzata terhére.

1505/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Ott-
hona intézmény textília, munka- és védőruha, to-
vábbá tálaláshoz szükséges eszközök beszerzése 
érdekében 19 153 E Ft-tal csökkenti a „842101 In-
tézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon 
belül az egyéb működési célú támogatások áht-n 
belülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos 
összeggel megemeli a „210601 Fővárosi Önkor-
mányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím támoga-

tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatát.

1506/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Vámos-
mikolai Idősek Otthona számára a 2017. évi jubile-
umi jutalmak kifizetése érdekében 1 638 E Ft támo-
gatást biztosít a „842101 Intézményi feladatellátás 
kerete” cím előirányzata terhére.

1507/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek 
Otthona jubileumi jutalmak kifizetése érdekében 
1 638 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi fel-
adatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n belülre előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámos-
mikolai Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási 
előirányzatát, a kiadásból személyi juttatások 1 343 
E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 295 E Ft.

1508/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Vázso-
nyi Vilmos Idősek Otthona számára az ellátottak 
szállítása érdekében kisbusz vásárlására 8 500 E Ft 
támogatást biztosít a „842101 Intézményi feladatel-
látás kerete” cím előirányzata terhére.

1509/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek 
Otthona intézményi kisbusz vásárlása érdekében 
8 500 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi fel-
adatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb 
működési célú támogatások áht-n belülre előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel terv-
be veszi a „840701 Évközi indítású önkormány-
zati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új 
„Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek 
Otthona gépjárműbeszerzés” feladatot, a kiadás-
ból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
6 693 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa 1 807 ezer Ft. 

1510/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Az új „Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos 
Idősek Otthona gépjárműbeszerzés” feladat megva-
lósításához kapcsolódóan az intézmény számlájára 
a gépjármű-káreseményhez kapcsolódóan a bizto-
sítótól érkezett kártérítés összegének (1 764 E Ft) 
és roncsautó-értékesítésből származó bevétel ösz-
szegének (388 E Ft) tervbe vétele érdekében meg-
emeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi 
Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a 
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 
előirányzatát 2 152 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 



3060 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2017. december 20.

címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási 
előirányzatot, a kiadásból: intézményi beruházások 
1 694 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa 458 E Ft. 

1511/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskö-
rét, és jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Vá-
zsonyi Vilmos Idősek Otthona gépjárműbeszerzés” 
tárgyú, 7567. egyedi azonosító számú engedélyok-
iratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármes-
tert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1512/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Halom 
utcai Idősek Otthona számára bútorok és berende-
zések beszerzésére 8 382 E Ft támogatást biztosít a 
„842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím elő-
irányzata terhére.

1513/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek 
Otthona bútorzatvásárlása érdekében 8 382 E Ft-
tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás 
kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működé-
si célú támogatások áht-n belülre előirányzatát, és 
ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a 
„840701 Évközi indítású önkormányzati beruházá-
sok” cím kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Ön-
kormányzat Halom utcai Idősek Otthona bútorok 
és berendezések beszerzése” feladatot, a kiadásból: 
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 
6 600 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított 
áfa 1 782 E Ft. 

1514/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskö-
rét, és jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Ha-

lom utcai Idősek Otthona bútorok és berendezések 
beszerzése” tárgyú, 7568. egyedi azonosító számú 
engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a 
főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1515/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum ré-
szére a „BTM – Budapest Galéria I. világháborús 
emlékművek felújítása” elnevezésű feladat többlet-
fedezetének biztosítása érdekében 13 112 E Ft tá-
mogatást biztosít a „842101 Intézményi feladatel-
látás kerete” cím előirányzata terhére.

1516/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Az I. világháborús emlékművek többletfedezetének 
biztosítása érdekében csökkenti a „842101 Intéz-
ményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áht-n belül-
re előirányzatát 13 112 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti 
Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási elő-
irányzatán a „BTM – Budapest Galéria, I. világhá-
borús emlékművek felújítása” feladatot, a kiadás-
ból: céljelleggel támogatott intézményi felújítások 
10 324 E Ft-tal, felújítási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 2 788 E Ft-tal.
Az átcsoportosításokat követően a feladat összkölt-
sége 26 314 E Ft-ra emelkedik, melyből a 
– 2016. évi tény: 6 502 E Ft;
– 2017. évi üteme 19 812 E Ft-ra változik (ebből 

céljelleggel támogatott intézményi felújítások 
15 600 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámí-
tott áfa 4 212 E Ft).

1517/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és 
jóváhagyja a „BTM – Budapest Galéria, I. világhá-
borús emlékművek felújítása” tárgyú, 7120. egyedi 
azonosító számú engedélyokirat 3. számú módosí-
tását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármes-
tert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 
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1518/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a „Függetlenül Egymással 
Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. alatti in-
gatlan részleges felújítása” tárgyú feladat megvaló-
sításához 10 000 E Ft forrás biztosítására. 

1519/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A „Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, 
Jurányi u. 1–3. sz. alatti ingatlan részleges felújí-
tása” tárgyú feladat fedezetének biztosítása érde-
kében 10 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intéz-
ményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül 
az egyéb működési célú támogatások áht-n belül-
re előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos ösz-
szeggel tervbe veszi a „840401 Önkormányzati fel-
újítások” cím kiadási, azon belül önkormányzati 
felújítások előirányzatán az új „Függetlenül Egy-
mással Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. 
alatti ingatlan részleges felújítása” tárgyú feladatot 
10 000 E Ft összeggel. (Ezzel a feladat összköltsé-
ge és 2017. évi üteme 10 000 E Ft, a kiadásból ön-
kormányzati felújítások 7 874 E Ft, felújítási célú, 
előzetesen felszámított áfa: 2 126 E Ft).

1520/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskört, 
és úgy dönt, hogy:
• jóváhagyja a „Függetlenül Egymással Közhasz-

nú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. alatti ingatlan 
részleges felújítása” tárgyú, 7569. egyedi azono-
sító számú felújítási engedélyokiratot az előter-
jesztés 5/A. sz. melléklete, valamint

• jóváhagyja, megköti a „Függetlenül Egymással 
Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1–3. sz. alatti 
ingatlan részleges felújítása” tárgyú megvalósítá-
si megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpol-
gármestert az engedélyokirat és a megvalósítási 
megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

1521/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4. sz. 
alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása” elne-
vezésű feladat megvalósíthatósága érdekében 9 653 
E Ft-tal csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár” cím kiadási, azon belül dologi kiadások 

(többi dologi kiadás) előirányzatát, és ezzel egyide-
jűleg azonos összeggel címen belül megemeli a ki-
adási előirányzatot, a kiadásból: intézményi beru-
házások 7 600 E Ft-tal, beruházási célú előzetesen 
felszámított áfa előirányzatát 2 053 E Ft-tal.
A többletforrás biztosítását követően a feladat össz-
költsége 57 913 E Ft-ra módosul, melyből az ön-
kormányzati támogatás változatlanul 38 000 E Ft, 
az intézményi saját forrás az intézmény által fi-
nanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével 
együtt 19 903 E Ft.

1522/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és 
jóváhagyja a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII. 
kerület, Ötpacsirta utca 4. sz. alatti épület légtech-
nikai rendszer átalakítása” tárgyú, 7496. egyedi 
azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosí-
tását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-
lommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármes-
tert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1523/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „FSZEK IV. ke-
rület, Király utca 5. sz. alatti könyvtár teljes tető-
szerkezeti és homlokzati felújítása” elnevezésű 
fe ladat megvalósíthatósága érdekében 15 240 E 
Ft-tal csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár” cím kiadási, azon belül dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát, és ezzel egy-
idejűleg címen belül azonos összeggel megemeli 
a kiadási előirányzatot, a kiadásból intézményi fel-
újítások 12 000 E Ft, felújítási célú előzetesen fel-
számított áfa 3 240 E Ft.
A többletforrás biztosítását követően a feladat össz-
költsége 52 070 E Ft-ra módosul, melyből az ön-
kormányzati támogatás változatlanul 29 000 E Ft, 
az intézményi saját forrás az intézmény által fi-
nanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével 
együtt 23 070 E Ft.

1524/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel 
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magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysé-
ge előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-
sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleménye-
zési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Köz-
terület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, 
és jóváhagyja az „FSZEK IV. kerület, Király utca 
5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és hom-
lokzati felújítása” tárgyú, 7500. egyedi azonosí-
tó számú engedélyokirat 1. számú módosítását az 
előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en-
gedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1525/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „FSZEK VIII. 
kerület, Ötpacsirta utca 4. sz. alatti épület állag- és 
értékmegőrző felújítása” feladat megvalósíthatósá-
ga érdekében 21 947 E Ft-tal csökkenti az „540101 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon 
belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát, és ezzel egyidejűleg címen belül azonos 
összeggel megemeli a kiadási előirányzatot, a ki-
adásból: intézményi felújítások 17 281 E Ft, felújí-
tási célú előzetesen felszámított áfa 4 666 E Ft.
A többletforrás biztosítását követően a feladat össz-
költsége 131 675 E Ft-ra módosul, melyből az ön-
kormányzati támogatás változatlanul 86 400 E Ft, 
az intézményi saját forrás az intézmény által fi-
nanszírozott előzetesen felszámított áfa összegével 
együtt 45 275 E Ft.

1526/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről 
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben fog-
laltak alapján jóváhagyja az „FSZEK VIII. kerület, 
Ötpacsirta utca 4. sz. alatti épület állag- és érték-
megőrző felújítása” tárgyú, 7501. egyedi azonosí-
tó számú engedélyokirat 1. számú módosítását az 
előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az en-
gedélyokirat aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

1527/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Harci Művészetek Budapesti Szö-
vetsége számára a DREAM CUP WORLD – 2017 
– Masters Open Karate Világkupa (2017. október 
5–8.) rendezvény kiadásaira 2 000 E Ft támogatást 

biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirány-
zata terhére.

1528/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Harci Művészetek Budapesti Szövetsége által 
megrendezésre kerülő DREAM CUP WORLD – 
2017 – Masters Open Karate Világkupa kiadásai ér-
dekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Álta-
lános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1529/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Harci Művészetek Budapesti Szövetsége között 
a DREAM CUP WORLD – 2017 – Masters Open 
Karate Világkupa (2017. október 5–8.) rendezvény 
támogatása tárgyban megkötendő támogatási meg-
állapodást az előterjesztés 12. számú melléklete 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 
megállapodás aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalását követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 

1530/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a BSI Sport Kft. számára a XII. 
Decathlon Fittaréna rendezvény kiadásaira 2 000 E 
Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tarta-
lék” cím előirányzata terhére.

1531/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A BSI Sport Kft. által megrendezésre kerülő XII. 
Decathlon Fittaréna rendezvény kiadásai érdekében 
2 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tarta-
lék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirány-
zatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel meg-
emeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, 
azon belül az egyéb működési célú támogatások 
áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1532/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a BSI Sport Kft. között a XII. Decathlon Fittaréna 
rendezvény támogatása tárgyban megkötendő tá-
mogatási megállapodást az előterjesztés 13. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalását követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 

1533/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Magyar Kick-Box Szövetség szá-
mára 2017. évi WAKO Kick-Box Világbajnokság 
kiadásaira 8 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 
Általános tartalék” cím előirányzata terhére.
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1534/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Magyar Kick-Box Szövetség által megrendezés-
re kerülő 2017. évi WAKO Kick-Box Világbajnok-
ság kiadásai érdekében 8 000 E Ft-tal csökkenti a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon be-
lül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 
azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú 
támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb műkö-
dési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 
előirányzatát.

1535/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Magyar Kick-Box Szövetség között a 2017. évi 
WAKO Kick-Box Világbajnokság támogatása tárgy-
ban megkötendő támogatási megállapodást az elő-
terjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalását követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 

1536/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Központi Sport- és Ifjúsági Egye-
sület számára az általa megrendezésre kerülő „Év-
záró Rendezvény” kiadásaira 1 000 E Ft támogatást 
biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirány-
zata terhére.

1537/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület által meg-
rendezésre kerülő „Évzáró Rendezvény” kiadásai 
érdekében 1 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Álta-
lános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok 
előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím 
kiadási, azon belül az egyéb működési célú támo-
gatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1538/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és 
a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület között az 
Egyesület által megrendezésre kerülő „Évzáró Ren-
dezvény” támogatása tárgyban megkötendő támo-
gatási megállapodást az előterjesztés 15. számú 
melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalását követő 45 nap
Felelős: Tarlós István 

1539/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert részére a német 
környezetvédelmi, energetikai nonprofit társaság-
tól (DBU) az ún. energetikai tematikájú bemutató-
tér megvalósításával kapcsolatban befolyt bevételt 
tervbe veszi, és megemeli az „570101 Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül egyéb 

működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 
előirányzatát 22 749 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 
címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, 
azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 
előirányzatát.

1540/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert káresemény utá-
ni biztosító-kártérítését (6 200 E Ft), a Gundel Kft. 
jutalék-elszámolását (2 800 E Ft), valamint a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. 7 800 E Ft összegben 
(rezsicsökkentés jogcímen) szemétdíj-visszatérí-
tésből befolyt bevételét tervbe veszi, és megeme-
li az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím 
bevé teli, azon belül működési bevételek (egyéb 
működési bevételek) előirányzatát 16 800 E Ft-tal, 
és ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel 
megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások 
(többi dologi kiadás) előirányzatát.

1541/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert parlagi sas popu-
lációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-me-
dencében című RAPTORSPREYLIFE nevű prog-
ramon elnyert 5 270 E Ft bevételt tervbe veszi és 
megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növény-
kert” cím bevételi, azon belül egyéb működési célú 
átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 
5 270 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen belül 
azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a 
dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1542/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert solymári ingatlan 
értékesítéséből befolyt bevételét tervbe veszi, és 
megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növény-
kert” cím bevételi, azon belül a felhalmozási be-
vételek (önkormányzati lakások értékesítése) elő-
irányzatát 40 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 
címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási 
előirányzatot, a kiadásból intézményi beruházások 
27 559 E Ft (ebből a játszótér gumiburkolat cseréje 
19 685 E Ft, a krokodilház nádtetőcseréje 7 874 E 
Ft), beruházási célú előzetesen felszámított áfa 
7 441 E Ft (ebből a játszótér gumiburkolat-cseréje 
feladat áfája 5 315 E Ft, a krokodilház nádtetőcse-
réje feladat áfája 2 126 E Ft), dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) 5 000 E Ft.
A játszótér gumiburkolat-cseréje feladat összkölt-
sége 25 000 E Ft, a krokodilház nádtető-cseréje fel-
adat összköltsége 10 000 E Ft.

1543/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2017. évi várha-
tó dologi kiadásainak fedezete érdekében 30 000 E 
Ft-tal csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból 
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személyi juttatások 25 000 E Ft, munkaadókat ter-
helő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 
E Ft, és ezzel egyidejűleg címen belül azonos ösz-
szeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi ki-
adások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1544/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-mó-
dosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költ-
ségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1545/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a zárt ülésen tárgyalandó előterjesz-
téseket a napirendi sor végén tárgyalja meg.

A napirend 26. pontja: Javaslat a köznevelési és szo-
ciálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szer-
vek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1546/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági 
Szer vezet költségvetési szerv alapító okiratát az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert a módosító okirat aláírására, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1547/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2017. szeptember 1-jétől – egyszeri 
jelleggel – a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gaz-
dasági Szervezet” cím jelenlegi 364 fő létszámke-
retét 2 fővel csökkenti a Kanizsay Dorottya Katoli-
kus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és 
Szakgimnázium és a Leövey Klára Görögkatolikus 
Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szak- 
középiskola intézmények gyermekétkeztetési köte-
lezettségének megszűnése miatt, így 2017. szep-
tember 1-jétől az intézmény engedélyezett létszám-
kerete 362 főre módosul. 

1548/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egész-
ségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium és a 
Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Köz-
gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola in-
tézmények gyermekétkeztetési kötelezettségének 
2017. szeptember 1-jei megszűnése miatt – egy-
szeri jelleggel – 2 259 E Ft-tal csökkenti a „390501 
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím 
támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból: a 
személyi juttatások 966 E Ft, a munkaadókat terhe-
lő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213 E Ft, 
a dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 080 E Ft, 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül 
a tartalékok kiadási előirányzatát.

1549/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola és Szakgimnázium 
és a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, 
Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 
gyermekétkeztetési kötelezettségének 2017. szep-
tember 1-jei megszűnése miatt 2018. évtől – tartós 
jelleggel – csökkenti 7 954 E Ft-tal a „390501 Ét-
keztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” támo-
gatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások 
előirányzatát 3 864 E Ft-tal, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányza-
tát 850 E Ft-tal és a dologi kiadások (többi dologi 
kiadás) előirányzatát 3 240 E Ft-tal, valamint az en-
gedélyezett létszámkeretet 2 fővel.

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

1550/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei 
úti Idősek Otthona költségvetési szerv alapító ok-
iratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tar-
talommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 
6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert a módosító okirat aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántar-
tásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1551/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idő-
sek Otthona költségvetési szerv alapító okiratát az 
előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgár-
mestert a módosító okirat aláírására, valamint a 
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1552/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. 
§-a alapján az ágazati körből kivonja és ezzel egy-
idejűleg forgalomképessé nyilvánítja az Erdőkertes 
563 helyrajzi számú, a Fővárosi Önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában álló, természetben a 2113 
Erdőkertes, Petőfi Sándor utca 49. szám alatti in-
gatlant, és további üzemeltetésre és hasznosításra 
átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésé-
nek módosítása

Felelős: Tarlós István 

1553/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1165/2017. (VIII. 30.) 
Főv. Kgy. határozatot, és módosítja a Fővárosi Ön-
kormányzat Szombathelyi Idősek Otthona költség-
vetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 13. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosí-
tó okirat aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására 
és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

1554/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a gyermekétkezte-
tési feladatellátás csökkenéséhez kapcsolódó elő-
irányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át 
a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Feszti-
vál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. haszonkölcsön-
szerződés 3. számú módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1555/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai 

Köz pont Nonprofit Kft. között a 75/2015. (I. 28.) 
Főv. Kgy. határozat alapján az FPH015/37-18/2015. 
ikt. számon megkötött, és a 951/2015. (VI.23.) Főv. 
Kgy. határozattal első alkalommal, valamint az 
1291/2016. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozattal máso-
dik alkalommal módosított haszonkölcsön-szerző-
dés 3. számú módosítását az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgár-
mestert a haszonkölcsön-szerződés 3. számú módo-
sításának aláírására. 

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapesti Operett-
színház bérleti díj halasztott megfizetése iránti kérelmé-
nek elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1556/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
46. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint 46. § 
(2) bekezdése alapján helyt ad a Budapesti Operett-
színház 2017. augusztus 11. napján kelt halasztás 
iránti fizetési kérelmének, és jóváhagyja, hogy a 
Budapesti Operettszínház két egyenlő részletben, 
az alábbi ütemezés szerint fizesse meg a mindösz-
szesen bruttó 140 258 800 Ft összegű bérleti díjat:
– A 2017. III. negyedéves díj megfizetése 2017. 

október 31-ig esedékes, összege 70 129 400 Ft;
– A 2017. IV. negyedéves díj megfizetése 2017. 

december 31-ig esedékes, összege  70 129 400 Ft.

1557/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, 
és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 46. § (1) bek. a) pontja szerint elutasítja a ké-
sedelmi kamat elengedése iránti kérelmet, egyúttal 
jóváhagyja azt, hogy a Budapesti Operettszínház a 
2017. III. negyedéves díj 70 129 400 Ft tőkeösszeg 
után járó 410 401 Ft késedelmi kamatot 2017. ok-
tóber 31-ig fizesse meg. 

1558/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú 
mellékletét képező megállapodást a bérleti díj és a 
késedelmi kamat halasztott megfizetéséről, egyút-
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tal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodásnak a BFVK Zrt.-vel kötött közszol-
gáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét ké-
pező igazolás és általános meghatalmazás alapján 
meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazga-
tója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKV Zrt. felügye-
lőbizottsági működési szabályzata jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1559/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BKV 
Zrt. módosított felügyelőbizottsági működési sza-
bályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat az FCSM Zrt. felfüg-
gesztés miatt folytatólagosan 2017. október 26-án meg-
tartandó közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó 
előzetes döntés meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1560/2017. (X. 25.) 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. fel-
függesztés miatt 2017. október 26-án folytatólago-
san megtartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes képvise-
letében eljáró főpolgármester által meghatalmazott 
személy kötött mandátummal eljárva „igen” szava-
zatával támogassa a következő döntések meghoza-
talát:
2. napirendi pont: az FCSM Zrt. 2017. június 30-ai 
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 egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalék-
előlegekkel azonos összegű, azaz 1 009 166 E Ft 
osztalékelőleg megállapításának jóváhagyását és 
ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő 
kifizetését.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatóla-
gosan megtartott rendkívüli közgyűlésének napja 
(2017. október 26.)

Felelős: Tarlós István 

A napirend 31. pontja: Javaslat a KEHOP-3.2.1. 
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, 
különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előke-
zelő rendszerre” c. támogatási kérelem benyújtására és 
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1561/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a KEHOP-3.2.1. azonosító számú 
támogatási konstrukció keretében „A fővárosi hul-
ladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös te-
kintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” címmel, az előterjesztés 1. sz. mellékle-
te szerinti tartalommal támogatási kérelem benyúj-
tását kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. által, bruttó 10 432 368 E 
Ft összköltséggel. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat az esz-
közbeszerzést, a szemléletformálást, valamint a PR 
(tájékoztatás, nyilvánosság) feladatokat látja el. 
A Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadások 
összege 7 365 850 E Ft + 1 988 780 E Ft áfa, brut-
tó 9 354 630 E Ft, amelyből KEHOP támogatás 
6 623 000 E Ft, önerő támogatás 742 850 E Ft, áfa 
támogatás 1 988 780 E Ft.

1562/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Non profit Kft. között a KEHOP-3.2.1 azonosító 
számú felhívás keretében létrejövő konzorciumi 
együttműködési megállapodást „A fővárosi hulla-
dékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös te-
kintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” c. támogatási kérelem benyújtására az 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
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megállapodás, valamint a támogatási kérelem be-
nyújtásához szükséges, az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti nyilatkozatok aláírásáról.

Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Közpon-
ti Szennyvíztisztító Telep 2018. évi fejlesztési tervének el-
fogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1563/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep 2018. évi Felújítási és pótlási terv fel-
adatait az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal.

1564/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi a Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep 2018. évi Beruházási terv feladatait 
az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tarta-
lommal a költségvetési lehetőségek keretein belül.

1565/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül és 
vegye figyelembe a 2018. évi költségvetés tervezé-
sekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekin-
tettel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
2018. évi Felújítási és pótlási terv, valamint Beru-
házási terv feladatainak költségigényét.

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

A napirend 33. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővá-
rosi Kéményseprőipari Kft. 2016. évi közszolgáltatási je-
lentésének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1566/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉ-
TÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 
2014-ben létrejött közszolgáltatási szerződés 2016. 
évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előter-
jesztés melléklete szerinti közszolgáltatási jelentést 
azzal, hogy a 11 565 E Ft-os alulkompenzáltságát 
nem téríti meg, de jóváhagyja, hogy annak kihatá-
sát a Társaság egyéb tevékenysége eredménye ter-
hére érvényesítse.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatói kötelezett-
ségének 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfoga-
dására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1567/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. 2016. évi közszolgáltatói kötelezett-
ségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy a köztisztasági közszolgáltatásban jelentkező 
nettó 138 M Ft alulkompenzációt a Fővárosi Ön-
kormányzat nem téríti meg, de jóváhagyja, hogy 
annak kihatását a Társaság az eredménytartaléka 
terhére érvényesítse.

A napirend 35. pontja: Javaslat a Duna-parti építési 
szabályzat XI. üteméhez kapcsolódó környezeti értékelés 
szükségességének, valamint a környezeti értékelés konk-
rét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1568/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szükségesnek tartja a Duna-parti 
építési szabályzat XI. ütem: Duna-part Budapest 
V., IX. és XXI. kerületi szakaszának területére vo-
natkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint 
elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
döntés környezet védelméért felelős érintett szerve-
zeteknek történő megküldéséről, annak közzététe-
léről, valamint a környezeti vizsgálat elkészítteté-
séről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 36. pontja: XVII. kerület Szárazhegy te-
lepülésrendezési megállapodás kiegészítése

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1569/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt kiegészítő megállapodást, és 
felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 37. pontja: Javaslat a „Műemléki Ke-
ret 2016” egy megállapodásának határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1570/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
hozzájárul a „Műemléki Keret 2016” terhére a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII. 
kerület, Rákóczi út 18. szám alatti Társasház (kép-
viseli: Scher István, egyéni vállalkozó) között 2017. 
április 28. napján megkötött, FPH059/709-3/2017. 
iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési 
határidő 2019. április 28-ra történő módosításához. 
Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Buda-
pest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti Társas-
házzal az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti 
megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármes-
tert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására: a dön-
téstől számított két hónapon belül; a pályázó levél-
ben történő értesítésére: a döntéstől számított egy 
hónapon belül

Felelős: Tarlós István 

A napirend 38. pontja: Javaslat együttműködé-
si megállapodás megkötésére az Egészséges Budapest 
Programhoz kapcsolódóan az Állami Egészségügyi El-
látó Központtal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1571/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az együttműködési megál-
lapodást az Egészséges Budapest Programhoz kap-
csolódóan az Állami Egészségügyi Ellátó Központ-
tal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 39. pontja: Javaslat együttműködési meg-
állapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányza-
ta és a European Capitals and Cities of Sport Federation 
(ACES) nemzetközi szervezet között a 2019. évi Európa 
Sportfővárosa címhez kapcsolódóan

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1572/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a European Capitals and Cities of 
Sport Federation közötti együttműködési megálla-
podást az előterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására. 

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 40. pontja: Javaslat a Kolibri Színház 
Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának mó-
dosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1573/2017. (X. 25.) 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 Kolibri 
Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként 
eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és műkö-
dési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a Társaság ve-
zető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 41. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

1574/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat intézményvezetőit érintő személyi döntések meg-
hozatalára

Előterjesztő: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva 2017. november 
1-jétől határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyba, kulturális szervező munkakörbe kineve-
zi, emellett 2017. november 1-jétől 2022. október 
31-ig 5 évre, határozott időre a Bartók Béla Emlék-
ház igazgatójának megbízza Farkas Zoltán Lász-
lót (szül. hely, idő: ……………., .………….., an.: 
….…………), 2017. november 1-jétől 2018. febru-
ár 28-ig szóló 4 hónapos próbaidő kikötésével. Il-
letményét bruttó 507 000 Ft/hó összeg kulturális il-
letménypótlékkal növelt összegében állapítja meg. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a ve-
zetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézke-
dések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2017. november 1.
Felelős: Tarlós István 

1576/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Munkáltatói jogkörében eljárva jelenleg is érvé-
nyes, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszo-
nyának változatlan fenntartása mellett 2018. janu-
ár 1-jétől 2022. december 31-ig 5 évre, határozott 
időre a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Köz-
pont igazgatójának megbízza Kathy-Horváth La-
jost (szül. hely, idő: ……….., ….………..., an.: 
……………), illetményét bruttó 500 000 Ft/hó, va-
lamint bruttó 28 800 Ft/hó összegű kulturális illet-
ménypótlék összegében, összesen bruttó 528 800 
Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz 
kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről 
és kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Tarlós István 

1577/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Javaslat a városnéző autóbusz-
szal végzett különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási tevékenység (Hop on Hop off) ellátásával 
kapcsolatos koncessziós beszerzési eljárás megin-
dítására” című előterjesztés tárgyalását felfüggesz-
ti, és a zárt ülés utolsó pontjaként folytatja. 

A napirend 43. pontja: Javaslat kulturális nonpro-
fit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1578/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 
és a Ko&Ko Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-
06-963632) közötti megbízási szerződés megkö-
tését, az ügyvezető Kováts Adél Színarany, Üveg-
figurák, III. Richárd című előadásokban történő 
személyes közreműködésére vonatkozóan az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy az ügyvezető részére a vezetői munkaköré-
be nem tartozó művészi feladatokra további jog-
viszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együt-
tes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi 
alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügy-
vezető munkaszerződése módosításának időpontjá-
tól időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1579/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saság (cégjegyzékszáma: 01-09-928209) közötti 
megbízási szerződés módosítás megkötését az elő-
terjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1580/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszáma: 01-09-928209) közötti meg-
bízási szerződés módosítás megkötését az előter-
jesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1581/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társa-
ság (cégjegyzékszáma: 01-09-928209) közötti meg-
bízási szerződés módosítás megkötését az előter-
jesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

1582/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit 
Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Tár-
saság (cégjegyzékszáma: 01-09-928209) közötti 
megbízási szerződés módosítás megkötését az elő-
terjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 44. pontja: Javaslat a városnéző autó-
busszal végzett különcélú menetrend szerinti személy-
szállítási tevékenység (Hop on Hop off) ellátásával kap-
csolatos koncessziós beszerzési eljárás megindítására

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Kocsis Máté

Határozat
Fővárosi Közgyűlés

1583/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja 
és (3) bekezdése, továbbá a koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény 6. §-a alapján „Koncesszi-
ós szerződés a városnéző autóbusszal végzett helyi 
különcélú menetrend szerinti személyszállítási te-
vékenység ellátása” tárgyában koncessziós beszer-
zési eljárást indít az előterjesztés 1–2. sz. mellékle-
teiben foglalt felhívás és dokumentáció szerint, az 
ott meghatározott feltételekkel. 
A koncessziós beszerzési eljárásban a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) ren-
delkezéseinek megfelelően szükséges egyes eljá-
rási cselekmények (így különösen az ajánlattételi 
határidő módosításával, a kiegészítő tájékoztatások 
és előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos 
eljárási cselekmények) elvégzése, illetve az eljá-
rás megindításán és az ajánlatok elbírálásán kívüli 
egyéb szükséges, nem érdemi döntések meghozata-
la – összhangban a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel 
kötött feladatellátási megállapodásban foglaltakkal 
– a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladata.
A koncessziós beszerzési eljárásban a bírálóbizott-
ság legalább 5 tagú, amelynek a Kbt. szerinti köte-
lező szakértelemmel rendelkező tagjait a Fővárosi 
Közbeszerzési Kft. biztosítja. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket a koncessziós beszerzési el-

járásnak az előterjesztésben foglalt feltételekkel 
a Fővárosi Önkormányzat nevében és a Fővárosi 
Közbeszerzési Kft. közreműködésével történő 
megindítása és lebonyolítása érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

1584/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 951/2016. (VI. 8.) Főv. 
Kgy. határozatot, továbbá felkéri a főpolgármestert, 
hogy gondoskodjon 
a) a BKK Zrt. bevonásával a Budapest közleke-

désszervezési feladatainak ellátásáról szóló 
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sának előkészítéséről, és terjessze azt a Közgyű-
lés elé;

b) a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 
Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatás-
ról szóló keretmegállapodás módosításának elő-
készítéséről, és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a koncessziós eljárás eredményének megál-
lapításáról szóló közgyűlési döntéssel egyidejűleg 

Felelős: Tarlós István 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét 
az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti sze-
mélyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazga-
tási területén történő végzésének feltételeiről az előter-
jesztés 3. sz. melléklete szerint. 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. október 25-i ülésén.

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

s
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III. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése az 1699/2017. (XII. 6.) határozatával 

a Budapest II. kerület 11512/9 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kass János lépcső,

a Budapest III. kerület 65009/2 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Zsák Károly utca,

a Budapest IV. kerület 70350/14 és 70350/20 hrsz.-ú névtelen közterületeknek a 

Wolfner utca,

a Budapest XI. kerület 756/21 hrsz.-ú közterület egy részének (a Balatoni útra merőleges rövid útszakasz) és az en-
nek folytatásában lévő 2818/15 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Koszorúslány utca,

a Budapest XI. kerület 2818/12, 2818/5, 2818/6, 2838/3, 853/35, 853/36, 853/31, 866/13, 866/6, 866/7, 866/8 és 
866/3 hrsz-ú névtelen közterületeknek a 

Zelk Zoltán út,

a Budapest XI. kerület 4465 hrsz.-ú közterület egy részének (a Villányi út – a játszótér – Feneketlen-tó – teniszpá-
lyák) a 

Placid atya park,

a Budapest XI. kerület 1996/24 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Szedersor utca,

a Budapest XI. kerület 1996/22 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Sasad Liget park,

a Budapest XI. kerület 1996/20 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Körtevirág utca,

a Budapest XVII. kerület 137373/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Schell Gyuláné tér,

a Budapest XIX. kerület 163360 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Derkovits Gyula köz

elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL

A Budapest XI. kerület 

Albertfalva tér,

a Budapest XI. kerület 

Árasztó utca,

valamint a Budapest XXI. kerület 

Szigetvári utca

elnevezés megszűnt.

s
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