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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
37/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 

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

Budapest Főváros Közgyűlése 

az 1. § vonatkozásában a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján és a Magyarország címerének 
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetése-
iről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva,

a 2. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §

(1) A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet (to-
vábbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép: 

„1. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése helyi díjakat 
alapít az alábbiak szerint:

a) Pro Urbe Budapest,
b) Budapestért,
c) Főváros Szolgálatáért,
d) Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlő

ségéért,
e) Fővárosért Emlékzászló,
f) Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiz

tonságáért,
g) Csengery Antal Díj,
h) Papp László BudapestSportdíj,
i) Bárczy István Díj.

(2) Budapest Főváros Közgyűlése egyéb helyi elisme
rést alapít az alábbiak szerint:

a) Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgála
tért emlékgyűrű.”

(2) A Rendelet a következő 6/A. – 6/B. §-sal egészül 
ki:

„6/A. § (1) Főpolgármesteri Hivatalban végzett köz
szolgálatért emlékgyűrű adományozható a Főpolgár
mesteri Hivatalban legalább 10 év jogviszonnyal rendel
kező, nyugállományba vonuló köztisztviselő, ügykezelő, 
fizikai munkatárs részére a kiemelkedő, magas szintű 
közszolgálati életpálya elismeréséül.

(2) Az elismeréssel oklevél és emléktárgyként arany
gyűrű jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás 
indokait, a kiállítás keltét tartalmazza, az oklevelet a fő
polgármester és a főjegyző írja alá.

(4) Az aranygyűrű egyedi tervezésű, 14 karátos 
(585 ‰) aranyból készül, fémjel beütéssel ellátva. A női 
gyűrű kerek kialakítású, a platni vastagsága 2,5 millimé
ter, cca. 7,5 g súlyú. A férfi gyűrű téglalap kialakítású, a 
platni vastagsága 1,7 milliméter cca. 8,0 g súlyú. Mind
két gyűrű középen 1 milliméter magas, női gyűrű eseté
ben 14,0 milliméter, férfi gyűrű esetében 17,9 milliméter 
széles főváros címer díszítéssel.

(5) A Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszol
gálatért emlékgyűrűből évente legfeljebb 35 db adomá
nyozható. 

(6) A Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgá
latért emlékgyűrű adományozásáról a Fővárosi Közgyű
léstől átruházott hatáskörben a főjegyző dönt.

(7) A Főpolgármesteri Hivatalban végzett közszolgá
latért emlékgyűrűt évente egy alkalommal ünnepélyes ke
retek között a főjegyző adja át.

6/B. § (1) A Fővárosi Közgyűlés által alapított egyéb 
elismerés adományozásával kapcsolatos előkészítő, szer
vező tevékenységet a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Fővárosi Közgyűlés által alapított egyéb elis
merés adományozásával járó költségek fedezetét a Fő
városi Önkormányzat mindenkori éves költségvetése biz
tosítja.” 
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2. §

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

„53. Dönt a Főpolgármesteri Hivatalban végzett köz
szolgálatért emlékgyűrű adományozásáról.

28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 6/A. § (6)”

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Főpolgármesteri Hivatalban a nyugdíjba vonuló 
munkatársak részére hagyománnyá vált a Főváros címe-
rével díszített arany pecsétgyűrű adományozása. Ezen 
hagyomány folytatása érdekében a személyi jövedelem-

adóról szóló törvény 2019. január 1. napjától hatályba lé-
pett változása miatt ennek jogszabályban történő szabá-
lyozása szükséges.

A rendelet tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelő-
en hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében 
előírtaknak 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. §hoz

A javaslat nevesíti és részletezi a Főpolgármesteri Hi-
vataltól nyugdíjba vonuló foglalkoztatottak részére biz-
tosított elismerést.

a 2. §hoz

A szabályozáshoz kapcsolódóan szükséges a hatás-
kör-átruházás átvezetése a Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendeleten.

a 3. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből 

1. §

(1) A 2020. 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 2020. 
évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben 
(továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozot-
tak az irányadóak. 

(2) Amennyiben 2020. január 31-ig a 2020. évi for-
rásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Ön-
kormányzathoz 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.

2. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál

2. §

(1) A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazást ad a főpol-
gármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek 
folytatólagos beszedésére és a kiadások teljesítésére a 
2019. évi módosított költségvetési előirányzatok időará-
nyos szintjén a 2020. január 1. és a 2020. évi költségve-
tési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti gazdálkodás 
időszakában (továbbiakban: 2020. évi átmeneti gazdál-
kodás időszaka).

(2) Abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés vagy 
szerve 

a) 2019. december 31-ig szerződést kötött, vagy

b) 2019. évben és azt megelőző években szerződéskö-
tésről, kötelezettség-vállalásról döntött és felhatal-
mazást adott a szerződés aláírására, 

úgy a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában az ér-
vényes szerződésekben meghatározott módon és üteme-
zés szerint kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által a 
2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában vállalt kö-
telezettségekre.

(4) A Főpolgármesteri keret céltartaléka – valamint 
az egyéb főpolgármesteri hatáskörben lévő címek – ter-
hére a főpolgármester által 2019. évben hozott döntések 
alapján kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a 
2019. évi fel nem használt előirányzat mértékéig.

(5) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott 
hatáskörben a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszaká-
ban hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségválla-
lásokra a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosított 
előirányzat terhére és annak mértékéig.

(6) A bizottságok által kötelezettség vállalható, kifi-
zetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra 
a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosított, fel nem 
használt előirányzat, továbbá a 2019. évi módosított elő-
irányzat időarányos mértékéig.

3. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek 
önkormányzati működési támogatásainak, 

kiadásainak utalása

3. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat a költségveté-
si szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: 
költségvetési szervek) folyó működési kiadásaira, leg-
feljebb az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 
2019. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, 
az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszá-
mok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rend-
szer keretében. A 2019. évi módosított előirányzat idő-
arányos mértékét meghaladó többletfeladatokra és eseti 
működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a lik-
viditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alap-
ján, kizárólag előzetes főpolgármesteri döntést köve tően 
igényelhető. 

(2) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 
2019. évi költségvetési rendeletben biztosított előirány-
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zat terhére és annak mértékéig vállalt, 2019. december 
31-ig pénzügyileg nem teljesített kötelezettség-vállalá-
sokra.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § 
(1) bekezdése alapján a költségvetési szervek esetében a 
2019. évi fel nem használt előirányzat terhére vállalt kö-
telezettségekre a kifizetés legfeljebb 2020. június 30-ig 
teljesíthető.

4. §

(1) Kifizetés teljesíthető a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továb-
biakban: Szt.), valamint a Budapest főváros területén tar-
tózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásá-
ról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges 
határozatokban megállapított összegben.

(2) Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az 
Szt. alapján korábban kifizetett, a hajléktalan személyek 
ellátásai visszafizetéséből eredő és a Főpolgármesteri Hi-
vatalhoz befizetett pénzösszeg.

5. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az in-
gatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként, a főjegyző ál-
tal a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta-
tásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 
törvény alapján kiszabott és a Főpolgármesteri Hivatal-
hoz befizetett bírság összege.

6. §

Továbbutalható 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.

7. §

Továbbutalható a Magyar Államkincstár részére az 
elektronikus hatósági ügyintézés során az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján megállapított és 
beszedett illeték.

8. §

(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 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lé-
péséig terjedő időszakra, valamint a 2020. 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 2019. évi költségvetési ren-
deletben elfogadott mértéknek megfelelően 45 000 Ft.

(3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a 
Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és 
munkavállalók illetményének, illetve munkabérének és 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.  
törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott egyéb 
személyi juttatásoknak – így különösen a jubileumi ju-
talom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségté-
rítés, nőnapi ajándék, egyéb más jogszabály által meg-
határozott 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.

9. §

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

4. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő 
támogatások utalásának szabályai

10. §

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére az 
átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig, havonta utalható a 
testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó fővá-
rosi önkormányzati támogatás, a 2019. évi költségveté-
si rendeletben szereplő módosított előirányzat időará-
nyos mértékéig. 

5. Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági 
társaságok részére megállapodás

vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján
 teljesíthető kifizetések 

11. §

(1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fő-
városi Önkormányzat közfeladatait feladatellátási és 
közszolgáltatási szerződéssel ellátó gazdasági társasá-
gok, a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazda-
sági társaságok, valamint az önkormányzattal egyéb szer-
ződéses jogviszonyban álló gazdasági társaságok részére 
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az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási ke-
retszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgál-
tatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott 
módon, lehívó levél – likviditási terv – vagy számla alap-
ján, legfeljebb a 2019. évi módosított előirányzat időará-
nyos mértékéig, illetve egyedi igénylés esetén, kizárólag 
előzetes főpolgármesteri döntést követően. 

(2) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a közfel-
adat ellátására létrehozott kulturális nonprofit gazdasági 
társaságok, valamint az önkormányzattal egyéb szerző-
déses jogviszonyban álló egyéb civil szervezetek részére 
az érvényben lévő feladatellátási és közszolgáltatási ke-
retszerződéssel, illetve éves feladatellátási és közszolgál-
tatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott 
módon legfeljebb a 2019. évi eredeti előirányzat időará-
nyos mértékéig, illetve egyedi igénylés esetén, kizárólag 
előzetes főpolgármesteri döntést követően.

(3) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 10-ig, a szo-
ciálpolitikai alapfeladatot érvényes támogatási szerző-
déssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek ré-
szére a szerződésben meghatározott összeg időarányos 
mértékéig. 

(4) 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.

(5) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszaká-
ban a Fővárosi Önkormányzatnál és a Főpolgármesteri 
Hivatalnál váratlanul, eseti jelleggel felmerülő, a Magyar 
Állammal szembeni befizetési vagy visszafizetési köte-
lezettségek teljesíthetők. Az így teljesített kifizetésekre 
a 2020. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell. 

(6) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges 
kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében felhatal-
mazza a főpolgármestert, hogy – az általános főpolgár-
mester-helyettes javaslatának kikérésével – a 2020. évi 
átmeneti gazdálkodás időszakában felmerülő váratlan ki-
adásokra indokolt esetben, összesen maximum 1 milli-
árd Ft-ot felhasználjon. Az így teljesített kifizetésekre a 
2020. évi költségvetésben a fedezetet biztosítani kell és 
a felhasználást a 2020. évi költségvetési rendelet előter-
jesztésekor be kell mutatni. 

6. Állami támogatások utalása

12. §

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.

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

13. §

(1) A hatályos 2019. évi költségvetési rendeletben sze-
replő beruházási, felújítási feladatok esetén az alábbi, (2) 
– (5) bekezdésekben szabályozott módon kell eljárni. 

(2) A költségvetési szervnél megvalósuló 2019. de-
cember 31-ig az intézménynél jóváhagyott, aláírt enge-
délyezési okmánnyal rendelkező intézményi beruházá-
si és felújítási feladatok esetében kötelezettség vállalható 
és kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, legfel-
jebb a 2019. évi fel nem használt előirányzat erejéig. 

(3) A céljelleggel támogatott intézményi beruházá-
sok és felújítások címeken tervezett feladatok esetében a 
2019. december 31-ig jóváhagyott és aláírt engedélyezé-
si okmányok alapján, legfeljebb a 2019. évi fel nem hasz-
nált előirányzat mértékéig, illetve a szerződésekben fog-
lalt feltételek szerint vállalható kötelezettség. A 2019. évi 
fel nem használt előirányzat mértékéig, valamint a 2019. 
évi költségvetésben a 2020. évi ütem terhére a szerződé-
sekben foglaltak szerint teljesíthető kifizetés. A fentieken 
túlmenően 2020. évet érintően új kötelezettség nem vál-
lalható. 

(4) Az önkormányzati beruházások és felújítások cí-
meken tervezett feladatok esetében a 2019. december 31-
ig jóváhagyott és aláírt engedélyezési okmányok alapján, 
legfeljebb a 2019. évi fel nem használt előirányzat mér-
tékéig, illetve a szerződésekben foglalt feltételek szerint 
vállalható kötelezettség. A 2019. évi fel nem használt 
előirányzat mértékéig, valamint a 2019. évi költségvetés-
ben a 2020. évi ütem terhére a szerződésekben foglaltak 
szerint teljesíthető kifizetés. A fentieken túlmenően 2020. 
évet érintően új kötelezettség nem vállalható.
A Fejlesztési Megállapodással és Megvalósítási Megálla-
podással megvalósuló feladatok esetében a szerződésben 
foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Azon beruházási, felújítási feladatok esetében, 
amelyek 2020. vagy az azt követő évekre rendelkeznek 
a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési for-
rással, engedélyezési okmánnyal és az ezekhez kapcsoló-
dó közbeszerzési eljárás az átmeneti gazdálkodás idősza-
ka alatt zárul le, a 2020. évi költségvetési ütem terhére az 
eljárást lezáró szerződés megköthető. 

(6) Azon uniós társfinanszírozással, központi költ-
ségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támo-
gatással megvalósuló beruházási és felújítási feladatok 
esetében, amelyeknél a 2020. évi átmeneti gazdálkodás 
időszakában támogatási szerződés megkötésére kerül 
sor, kötelezettség vállalható a támogatási szerződésben 
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rögzített ütemek terhére, valamint kifizetés teljesíthető a 
2020. évi támogatási ütem terhére.

8. A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel 
kapcsolatos szabályok

14. §

Lehívhatók a 2015-ben megkötött hitelszerződések 
keretmaradványai.

15. §

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

16. §

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

9. Vegyes és záró rendelkezések

17. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figye-
lemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályza-
tában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő 
fizetési módok előnyben részesítésének követelményére 
– az alábbi esetekben kerülhet sor:

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

b) belföldi és külföldi kiküldetési kiadások, 
c) reprezentációs kiadások,
d) kis összegű, 100 ezer Ft-ot el nem érő szolgáltatá-

si 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.

18. §

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

dr.  Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet a 2020. év eleji átmeneti – a Fővárosi Ön-
kormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megal-
kotásáig tartó – időszak finanszírozására és költségveté-
si gazdálkodására tartalmaz szabályozást, figyelemmel 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. 
§-ában a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodására 
előírtakra is. A szabályozás célja a folyamatosság fenn-
tartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek össze-
géből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati ré-
szesedést szabályozza a 2019. évi és a 2020. évi forrás-
megosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem 
lép hatályba 2020. 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. Továbbá a korábbi évek-
ben, időszakban a hajléktalan személyek által jogtalanul 
igénybe vett és a Fővárosi Önkormányzat részére vissza-
utalt hajléktalan-ellátások átutalásának lehetőségét bizto-
sítja a Magyar Államkincstár részére.

Az 5. § az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként 
beszedett bírság Magyar Államkincstár részére, jogsza-
bályi előírás alapján történő továbbutalásáról rendelke-
zik.

A 6. § a kereskedelmi hatóságként beszedett bírság 
Magyar Államkincstár részére, jogszabályi előírás alap-
ján történő továbbutalásáról rendelkezik.

A 7. § biztosítja az elektronikus hatósági ügyintézés 
során az 1990. évi XCIII. törvény alapján megállapított 
és beszedett illeték továbbutalásának lehetőségét a Ma-
gyar Államkincstár részére.

A 8. § a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotá-
sáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpol-
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gármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Ren-
dészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és mun-
kavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét 
és folyamatos kifizetését biztosítja. A Főpolgármesteri 
Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók ré-
szére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos ki-
fizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. 

A 9. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bíró-
sági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezett-
ségekre.

A 10. § intézkedik a fővárosi nemzetiségi önkormány-
zatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által 
a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának 
rendjéről.

A 11. § (1) bekezdése biztosítja az egyes gazdasági 
társaságok részére a folyamatos feladatellátás biztonsá-
gát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerző-
dések alapján.

A (2) bekezdés a kulturális nonprofit gazdasági tár-
saságok, valamint az önkormányzattal egyéb szerződé-
ses jogviszonyban álló civil szervezetek finanszírozásá-
ról rendelkezik.

A (3) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat tá-
mogatási szerződéssel átvállaló, a 2020. évre is érvényes 
támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társa-
dalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (4) bekezdés a lakossági, nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság 
részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A (5) bekezdés biztosítja az állammal szemben várat-
lanul, eseti jelleggel felmerülő fizetési kötelezettségek 
kifizethetőségét. 

A (6) bekezdés a váratlan, előre nem látható kiadá-
sokra vonatkozóan ad felhatalmazást a főpolgármester 
számára.

A 12. § a meghatározott célra kapott állami támoga-
tást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg cím-
zettjének bankszámlájára engedi továbbutalni.

A 13. § 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 14–15. § az átmeneti gazdálkodási időszakban is 
biztosítja a 2015. évben megkötött hitelek, kölcsönök 
lehívását. A felvett hitelek törlesztését, a rendelkezésre 
tartási jutalékok, valamint a kamatok kifizetését. 

A 16. § biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszkö-
zök lekötését.  

A 17. § a kiadások készpénzben történő kifizetését 
szabályozza.

A 18. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
40/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, 
valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos 

eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális in-
tézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési 
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mellék-
lete lép.

2. §

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja és 
(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a fenn-
tartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosí-
tott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról 
rendeletet alkot. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban lévő ilyen intézmények vonatkozásában felülvizsgá-
latra kerültek a szolgáltatási önköltségek és működési ki-
adások, emiatt szükséges egyes intézményi térítési díjak 
módosítása.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásai-
nak megfelelően készült hatásvizsgálatot az előterjesztés 
4. sz. melléklete tartalmazza.

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

Részletes indokolás

Az 1. §hoz

Az 1–2. melléklet a rendelet hatálybalépését köve-
tő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díja-
kat tartalmazza. 

A 2. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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1. melléklet a 40/2019. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „5. XI., Kamaraerdei út 16.” intézmény-
címének 5.2.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap)

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D
„5.2.2. demens 323 694 106 200 3 540”

2. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „5. XI., Kamaraerdei út 16.” intézmény-
címének 5.3.1. – 5.3.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap)

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D
„5.3.1.   gondozás egyágyas elhe
lyezés (volt emelt szintű)

5.3.2.    gondozás kétágyas 
elhelyezés (volt emelt szintű)

323 694

269 719

141 000

124 200

4 700

4 140”

3. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „5. XI., Kamaraerdei út 16.” intézmény-
címének 5.4.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap)

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D
„5.4.2.   demens 323 311 106 200 3 540”

4. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „5. XI., Kamaraerdei út 16.” intézmény-
címének 5.2.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj
havi összege 
(Ft/hónap)

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D
„5.5.2.   demens 324 689 106 200 3 540”
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5. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „6. XII., Kútvölgyi út 20–22.” intéz-
ménycíme helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege  
(Ft/hónap)

napi összege  
(Ft/nap)

A B C D

„6. XII., Kútvölgyi út 20–22.

 6.1. XII., Kútvölgyi út 20–22.

 6.1.1. gondozás egyágyas elhelye
zés (volt emelt szintű)

 6.1.2. gondozás kétágyas elhelye
zés (volt emelt szintű)

 6.1.3. gondozás többágyas elhe
lyezés

 6.1.4. demens egyágyas elhelye
zés (volt emelt szintű)

 6.1.5. demens többágyas 
elhelyezés

 6.2. III., Ányos u.

 6.2.1. gondozás kétágyas elhelye
zés (volt emelt szintű)

 6.2.2. gondozás többágyas elhe
lyezés

 6.2.3. demens kétágyas elhelyezés 
(volt emelt szintű)

 6.2.4. demens többágyas 
elhelyezés

 6.3. XII., Mártonhegyi út 53.

 6.3.1. gondozás

 6.3.2. demens

 6.4. XII., Zugligeti út 58.

 6.4.1. gondozás

 6.4.2. demens

314 208

309 208

292 208

329 208

306 208

299 208

284 208

309 208

296 208

269 208

292 208

272 181

293 208

131 400

120 600

112 500

131 400

112 500

 

122 700

108 000

122 700

108 000

89 700

91 500

 

89 700

91 500

4 380

4 020

3 750

4 380

3 750
 

4 090

3 600

4 090

3 600

2 990

3 050

 

2 990

3 050”
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6. A Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat „Idősek otthona” intézménynév „10. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.” 
intézménycímének 10.4.1. – 10.4.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által  
megállapított intézményi térítési díj
havi összege 
 (Ft/hónap)

napi összege 
(Ft/nap)

A B C D
„10.4.1. gondozás egyágyas  
elhelyezés

10.4.2. gondozás két- és többágyas 
elhelyezés

272 314

243 811

117 000

102 000

3 900

3 400”

s

A B C D
1.  X., Halom u. 31.
 1.1.   X., Gergely u. 85. 
 1.1.1.      egyágyas 410 139 159 000 5 300
 1.1.2.      kétágyas 344 949 129 000 4 300
 1.2.    X., Halom u. 31. 
 1.2.1.      kétágyas 291 415 120 000 4 000

2.  XI., Kamaraerdei út 16. 
  2.1.   "C" épület
  2.1.1.       egyágyas 323 694 149 100 4 970
  2.1.2.       kétágyas 269 719 124 200 4 140
  2.2.   XI., Rupphegyi út 7. 
  2.2.1.       egyágyas 375 027 149 100 4 970
  2.2.2.       kétágyas 311 531 124 200 4 140

3.  XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.   XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.1.        egyágyas 314 208 168 000 5 600
  3.1.2.        kétágyas 309 208 148 800 4 960
  3.2.   III., Ányos u. 
  3.2.1.       kétágyas 299 227 138 900 4 630

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

tartós bentlakásos intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összege
Az átlagot meghaladó minőségű  elhelyezési körülményeket biztosító 

A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
2. melléklet a 40/2019. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros 

közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 
a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 

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

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

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (1a) bekez-
déssel egészül ki:

„(1a) A parkolásüzemeltetési rendszerben a parkolá
si közszolgáltatás igénybevétele jogszerűségének ellen
őrzését csak a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §a szerinti jogi 
személy láthatja el. Az e rendelkezésbe ütköző szerződés 
semmis.”

2. §

Az R. 48. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

(A gépjármű üzembentartója mentesül a külön jogsza-
bályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj 
megfizetése alól, ha)
„a) a várakozási díjat e rendelet szabályai szerint meg

fizette, de az ellenőrzés időpontja és a várakozási díj 
felszámítása kezdő időpontja (érvényességi idő kez
dete) között nem telt el

aa) parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 perc
nél,

ab) mobiltelefonos parkolásidíjfizetés esetén 5 perc
nél 

hosszabb idő, vagy”

3. §

Az R. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti az R.
a) „2. József Attila lakótelep várakozási övezet” alcí-

me,
b) „3. A X. kerületi várakozási övezetek” alcíme, és
c) 13/D. § (4) bekezdése.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – 2020. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: R.) a parkolás-üzemeltetők ellenőrzési te-
vékenységének, a parkolójegy-kiadó automaták elhelye-
zésének pontosítása, továbbá a visszaélések szempontjá-
ból leginkább érintett készpénzes fizetést lehetővé tevő 
jegykiadó automaták helyett kizárólag bankkártyás fize-
tést lehetővé tevő automaták üzembe helyezésének lehe-
tővé tétele miatt szükséges az R. módosítása.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak 
megfelelően készült hatásvizsgálat, amelyet a közgyűlé-
si előterjesztés tartalmaz. A Jat. 19. § (2) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen 
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül an-
nak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 
a készülő rendelettervezetről.
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Részletes indokolás

Az 1. §hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16/A. 
§-a meghatározza, hogy a helyi közutakon, a helyi ön-
kormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem 
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 
közterületeken a közúti járművel történő várakozási (par-
kolási) közszolgáltatást mely szolgáltatók végezhetik.

Ezen feladat elvégzését több helyi önkormányzat úgy 
oldotta meg, hogy ugyan létrehozta az Mötv.-ben megha-
tározott közszolgáltatót, azonban a szolgáltató a várako-
zási közszolgáltatás egy vagy több elemének elvégzését 
(például parkolójegy-kiadó automaták műszaki üzemel-
tetése és karbantartása, pénz begyűjtése és feldolgozá-
sa, várakozásidíj-fizetés ellenőrzése, levelezési és sze-
mélyes ügyfélszolgálat, várakozási díj és pótdíjkövetelés 
behajtása) külső vállalkozókra bízta. Ezen feladatok kö-
zül legfontosabb a várakozási díjfizetés ellenőrzése, va-
lamint szükség esetén a pótdíj kiszabása és az erről szó-
ló értesítés járművön történő elhelyezése, ezért célszerű, 
ha ezt a feladatot csak az Mötv.-ben meghatározott köz-
szolgáltató saját maga végezheti el és nem adhatja ki kül-
ső vállalkozás számára.

A 2–3. §okhoz

Az R. 6. melléklete – amely a parkolásüzemeltetési 
rendszer feltételeit határozza meg – szerint a parkoló-
jegy-kiadó automatáknak a várakozóhelyek 80%-ától 75 
méteren belül elérhetőnek kell lenniük. Ez a távolság ko-
rábban 50 méter volt, de akkoriban a mobiltelefonos par-
kolási díjfizetési rendszer használata viszonylag alacsony 
volt. A mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer hasz-
nálatának növekedésével a parkolójegy-kiadó automaták 
kihasználtsága csökkent, így egy adott területen elegen-
dő volt kevesebb parkolójegy-kiadó automatát üzemel-
tetni, ezért a távolság 75 méterre növekedett. Az okos 
mobiltelefonok és a várakozási díjfizetést segítő appli-
kációk megjelenésével a mobiltelefonos parkolási díjfi-
zetési rendszert használók száma jelentősen megnöveke-
dett, a részaránya Budapesten mintegy 60%, de vannak 
olyan területek, ahol a mobiltelefon segítségével történő 
díjfizetés eléri a 80%-ot és ez tovább növekedhet. Ez azt 
jelenti, hogy a parkolójegy-kiadó automaták használata 
visszaszorult, ezért elégséges, ha az automatáknak a vá-
rakozóhelyek 80%-ától 250 méteren belül kell elérhető-
nek lenniük, de ebben az esetben a várakozóhelyektől 75 
méteren belül olyan információs táblákat kell elhelyezni, 
amelyek tájékoztatást adnak a legközelebbi parkolójegy-
kiadó automata helyéről és gyaloglási távolságáról, vala-
mint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer arra 
az övezetre érvényes kódjáról. Ez minden felhasználó 

számára kedvezőbb, mivel a parkolójegy-kiadó automa-
tát keresők a táblák információi alapján hamarabb meg-
találják az automatákat, a mobiltelefonos parkolási díjfi-
zetési rendszert használók pedig hamarabb értesülnek a 
területen érvényes zónakódról.

A parkolójegy-kiadó automaták nagyobb elérési tá-
volsága nagyobb gyaloglási távolságot, így hosszabb 
gyaloglási időt jelent, ezért az R.-ben meg kell hatá-
rozni egy olyan időtartamot, amely nem minősül díjfi-
zetés nélküli várakozásnak és ezen idő alatt a gépjármű 
használója a gépjárműtől elgyalogol a parkolójegy-ki-
adó automatáig, ott parkolójegyet vált, visszagyalogol a 
gépjárműhöz és a parkolójegyet az R. előírásai szerint a 
gépjárműben elhelyezi.

A készpénzes fizetés visszaszorulásával elegendőek 
olyan parkolójegy-kiadó automaták, amelyeknél csak 
bankkártyával történő fizetés lehetséges, így a leginkább 
a készpénz kezelésével történő visszaélések is visszaszo-
ríthatóak.

A 4. §hoz

A 2. és 3. §-okban meghatározott szabályokat az R. 
egyes rendelkezései egyedi várakozási övezetekre már 
tartalmazzák, amelyeket hatályon kívül kell helyezni.

Az 5. §hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, amely meg-
határozásánál tekintettel kell lenni arra, hogy az 1. §-ban 
meghatározott előírásnak több parkolás-üzemeltető nem 
felel meg, ezért kellő felkészülési időt szükséges szá-
mukra biztosítani.

1. melléklet a 41/2019. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelethez 

1. Az R. 6. melléklet „III. Technikai feltételek” alcím 
1. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[1. Jegykiadó automaták:]
„a) a várakozóhelyek 80%ától legalább 250 méteren 

belül kell elérhetőnek lenniük, úgy, hogy a várako
zóhelyek 80%ától legalább 75 méteren belül olyan 
információs táblákat kell elhelyezni, amelyek tájé
koztatást adnak a legközelebbi jegykiadó automata 
elérhetőségéről, valamint a mobiltelefonos parkolá
si díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes 
kódjáról;”

2. Az R. 6. melléklet „III. Technikai feltételek” alcím 
1. pont c) alpontjában az „elfogadják” szövegrész helyé-
be az „elfogadják, vagy lehetőséget biztosítanak a bank
kártyás fizetésre” szöveg lép.

s
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II. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés 
2019. május 29-i zárt ülésének 

jegyzőkönyvéből

A napirend 67. pontja: Döntés fővárosi kitüntető dí
jak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

829/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Pro Urbe Budapest díjat adományoz: 
1. Keleti Ágnes 
2. Keresztes Ildikó 
3. Schmittné Makray Katalin
4. Fazekas László
5. Révész Sándor
6. Vadász György DLA
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

830/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
„Budapestért” díjat adományoz:
 1. Auguszt Olga
 2. dr. Babákné Kálmán Mariann
 3. Balázs Péter
 4. Bálint Imre DLA
 5. Baloghné Végvári Ágnes
 6. Cserhalmi György
 7. Csurgay Árpád 
 8. Ganczer Gábor
 9. dr. Gémes Lajosné Szőnyi Erzsébet
10. Jambrik Rudolf
11. Keleti Éva
12. Kemecsei Zoltán János
13. Martonosi György
14. Máté Bence
15. Ónodi Szabó Lajos
16. Pongrácz Katalin
17. Regőczy Krisztina
18. Sallay András
19. dr. Szentmiklósi Péter László 
20. Szikora Róbert
21. Szöllősi György
22. Tordai Teri
23. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 
      Egyesített Óvoda nevelőtestülete
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

831/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlősé-
géért díjat adományoz:
1. dr. Kádár Sándorné
2. Bliss Alapítvány
3. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
    Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

832/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz: 
1. Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

833/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiz-
tonságáért díjat adományoz:
1. Bakó Imre
2. Balotai Attila
3. Diós Dávid
4. dr. Pető György
5. Wieszt Ferenc
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

834/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz: 
1. Barka Emese
2. Kapitány István
3. Kovács Béla
4. Sas Sándor
5. Szemán Róbert
részére.

Határidő: 2019. november 17.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 68. pontja: Bírósági ülnökválasztás
Előterjesztő: Tarlós István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

835/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti személyeket megválasztja bírósági ülnök-
nek a Fővárosi Törvényszékre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

836/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti személyeket megválasztja a Fővárosi Tör-
vényszék fiatalkorú elleni büntetőeljárásban részt-
vevő ülnökeinek. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

837/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti személyeket megválasztja bírósági ülnök-
nek a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíró-
ságra. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

838/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott 
bírósági ülnökök megbízólevelét írja alá, az aláírt 
megbízóleveleket, a megválasztott ülnökök név-
jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait küld-
je meg a bíróságok elnökei részére. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat közterülethaszná
lati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges dönté
sek meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

839/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésé ben 
meghatározott hatáskörében eljárva, közterület-
használatra vonatkozó önkormányzati hatósági ügy-
ben eljáró másodfokú hatóságként a MEDIACON-
TACT KÖZTERÜLET Reklámügynökség Kft. 
által benyújtott fellebbezés ügyében helybenhagyja 
a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosí-
tási Bizottság 155/2019. (01. 22.) TGKHB számú 
(iktatószám: FPH061/1091-2/2019.) határozatával 
elfogadott elsőfokú határozatot és meghozza az 
erről szóló másodfokú határozatot az előterjesztés 
3. számú mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a 

főpolgármestert a másodfokú határozatnak az elő-
terjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerinti 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 70. pontja: Javaslat kulturális nonpro
fit kft.k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyával kapcsolatos döntésre 

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

840/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a Radnóti Miklós Színház Non-
profit Kft. és a KO & KO Kulturális és Kereske-
delmi Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06- 
784849) megbízási szerződést kössön, az ügyve-
zető Kováts Adél „MOLIЀRE (Zaimoglu-Senkel-
Perceval)” című előadásban végzett színészi te-
vékenységére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügy-
vezető részére a vezetői munkakörébe nem tarto-
zó művészi feladatokra további jogviszony alapján 
tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem 
haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizen-
kétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

841/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Katona József Színház Nonpro-
fit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti 
Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) megbí-
zási szerződést kössön az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal – „Jelinek: A király 
útja” című előadás megrendezésére vonatkozóan 
– azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői mun-
kakörébe nem tartozó művészi feladatokra továb-
bi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak 
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető 
havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

842/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a Katona József Színház Nonpro-
fit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Beté-
ti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) meg-
bízási szerződést kössön az ügyvezető Máté Gábor 
„Molière: Tartuffe” című előadásban végzett szí-
nészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 
4. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy 
az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem 
tartozó művészi feladatokra további jogviszony 
alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes össze-
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ge nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére 
tizenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

843/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az Örkény István Színház Non-
profit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Be-
téti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-516702) 
felhasználási szerződést kössön, az ügyvezető Má-
csai Pál „nőNYUGAT” című előadás audiovizuá-
lis felvételéhez kapcsolódó jogaira vonatkozóan az 
előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal 

azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői mun-
kakörébe nem tartozó művészi feladatokra továb-
bi jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak 
együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető 
havi alapbére tizenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-ei ülésén.

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

s
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Kivonat a Fővárosi Közgyűlés 
2019. november 5-i alakuló ülésének 

jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

886/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 
bizottsági tagjainak megválasztására” című előter-
jesztés napirendről történő levételére vonatkozó in-
dítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

887/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat személyi döntések meg-
hozatalára” című előterjesztés napirendről történő 
levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

888/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az egyes 
kapcsolódó fővárosi közgyűlési rendeletek mó-
dosítására

 2. Előterjesztés a főpolgármester illetményéről, 
költ ségtérítéséről és egyéb juttatásainak tudomá-
sul vételéről, valamint javaslat főpolgármester-
helyettesek megválasztására, illetményük, költ-
ségtérítésük és egyéb juttatásaik megállapítására 

 3. Javaslat Tarlós István korábbi főpolgármester 
részére a törvény alapján járó három havi illet-
ménynek megfelelő összegű végkielégítésen 
felül további végkielégítés kifizetéséről

 4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjai-
nak megválasztására

 5. Javaslat személyi döntések meghozatalára
 6. Javaslat Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 

Igazgatóságot érintő személyi döntések megho-
zatalára

 7. Javaslat az „Ez a Minimum!” antikorrupciós mi-
nimumprogram megvalósítására

 8. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem 
II. szakaszához kapcsolódóan változtatási tilalom 
elrendelésére a Római-part területére

 9. Javaslat Szent István szobrának elhelyezésével 
összefüggő egyes kérdésekről

10.  Javaslat a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsról
11. Javaslat a Városliget fejlesztésével összefüggő 

egyes kérdésekről

12. Javaslat a „rabszolgatörvény” alkalmazásának 
kizárásáról

13. Javaslat a klímavészhelyzetről
14. Javaslat Egészséges Budapest Program tovább-

fejlesztésére
15. Javaslat egyes reklámozási célú felületek haszno-

sításáról szóló koncepció kidolgozására

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az egyes 
kapcsolódó fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2019. (XI. 5.) önkormányzati rendeletét 
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, 
valamint az egyes kapcsolódó fővárosi közgyűlési rende-
letek módosításáról. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

889/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
a tiszteletdíjak mértékének az SZMSZ-módosítás-
ban való megállapításához kapcsolódóan a szüksé-
ges többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti 
a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirány-
zatát 3 459 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeg-
gel tartós jelleggel (1 hóra) megemeli:
– a „886401 Fővárosi Önkormányzat képviselő 
testületének juttatásai” cím kiadási előirányzatát 
3 459 E Ft-tal, melyből:

személyi juttatások 2 944 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 515 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításra vonatkozó döntés költség-
vetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 2. pontja: Előterjesztés a főpolgármester 
illetményéről, költségtérítéséről és egyéb juttatásainak 
tudomásulvételéről, valamint javaslat főpolgármester
helyettesek megválasztására, illetményük, költségtéríté
sük és egyéb juttatásaik megállapítására 

Előterjesztő: Karácsony Gergely
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

890/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Gy. Németh Erzsébetet 2019. november 5-től kez-
dődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül 
főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

891/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Tüttő Katát 2019. november 5-től kezdődő hatály-
lyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül főállású fő-
polgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

892/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Dorosz Dávidot 2019. november 5-től kezdődő ha-
tállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül vá-
lasztott főállású főpolgármester-helyettesnek meg-
választja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

893/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Kerpel-Fronius Gábort 2019. november 5-től kez-
dődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai kö-
zül választott főállású főpolgármester-helyettesnek 
megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

894/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Kiss Ambrust 2019. november 5-től kezdődő ha-
tállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül vá-
lasztott főállású főpolgármester-helyettesnek meg-
választja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

895/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a vonatkozó törvényi előírá-
soknak megfelelően Karácsony Gergely főpolgár-
mester illetménye 2019. október 13. napjától kez-
dődően
alapilletmény: 602 940 Ft
illetménykiegészítés: 301 470 Ft
vezetői illetménypótlék: 391 911 Ft
kerekítés: –21 Ft
összesen:                     1 296 300 Ft-ban kerül meg-
állapításra.

896/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a vonatkozó törvényi előírá-
soknak megfelelően Karácsony Gergely főpolgár-
mester költségtérítése 2019. október 13. napjától 
kezdődően összesen 194 445 Ft-ban kerül megálla-
pításra.

897/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes il-
letményét 2019. november 5. napjától kezdődően a 
főpolgármesteri illetmény 90%-ában, összegszerű-
en havi 1 166 700 Ft-ban állapítja meg, és tudomá-
sul veszi, hogy havonta összegszerűen 175 005 Ft 
költségtérítésre jogosult. 

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-
tően azonnal

Felelős: Karácsony Gergely

898/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Tüttő Kata főpolgármester-helyettes illetményét 
2019. november 5. napjától kezdődően a főpolgár-
mesteri illetmény 90%-ában, összegszerűen havi 
1 166 700 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, 
hogy havonta összegszerűen 175 005 Ft költségté-
rítésre jogosult. 

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-
tően azonnal 

Felelős: Karácsony Gergely

899/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes illetményét 
2019. november 5. napjától kezdődően a főpolgár-
mesteri illetmény 90%-ában, összegszerűen havi 
1 166 700 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, 
hogy havonta összegszerűen 175 005 Ft költségté-
rítésre jogosult. 

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-
tően azonnal 

Felelős: Karácsony Gergely
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900/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes il-
letményét 2019. november 5. napjától kezdődően 
a főpolgármesteri illetmény 90%-ában, összegsze-
rűen havi 1 166 700 Ft-ban állapítja meg, és tudo-
másul veszi, hogy havonta összegszerűen 175 005 Ft 
költségtérítésre jogosult. 

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-
tően azonnal 

Felelős: Karácsony Gergely

901/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes illetményét 
2019. november 5. napjától kezdődően a főpolgár-
mesteri illetmény 90%-ában, összegszerűen havi 
1 166 700 Ft-ban állapítja meg, és tudomásul veszi, 
hogy havonta összegszerűen 175 005 Ft költségté-
rítésre jogosult. 

Határidő: a munkáltatói intézkedés aláírását köve-
tően azonnal 

Felelős: Karácsony Gergely

902/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
A főpolgármester-helyettesek létszámának 2 fő-
vel történő megemeléséhez, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó illetményének és egyéb juttatásainak 
2019. november 5. napjától történő megállapításá-
hoz szükséges többletfedezet biztosítása érdekében 
csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadá-
si előirányzatát 4 253 E Ft-tal, és egyidejűleg azo-
nos összeggel tartós jelleggel (1 hóra) megemeli:
– a „888001 Önkormányzati választott tisztvise-
lők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím 
kiadási előirányzatát 4 253 E Ft-tal, melyből:

személyi juttatások 3 640 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 613 E Ft,

valamint
– a választott tisztségviselői létszám előirányzatot 
2 fővel megemeli és – a Főpolgármesteri Hivatal 
köztisztviselői létszámán felül – 6 főben állapítja 
meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 
előirányzat-módosításra vonatkozó döntés költség-
vetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Karácsony Gergely 

903/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
A tisztség ellátásával összefüggésben megválasz-
tásuktól kezdődően biztosítja a 6 fő választott 
tisztségviselő (főpolgármester és főpolgármester-
helyettesek) részére hivatali és személyi célra a 
hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszol-
gáltatások (vezetékes- és mobiltelefon, internet) 
használatát és előzetesen kötelezettséget vállal a 
használattal összefüggő költségek, valamint a hoz-

zájuk kapcsolódó adó, illetve adó jellegű közterhek 
pénzügyi fedezetének biztosítására Budapest Fővá-
ros Főpolgármesteri Hivatal mindenkori éves költ-
ségvetésében. 

Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 3. pontja: Javaslat Tarlós István koráb
bi főpolgármester részére a törvény alapján járó három 
havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül 
további végkielégítés kifizetéséről

Előterjesztő: Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

904/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Tarlós István korábbi főpolgármes-
ter részére a törvény alapján járó 3 havi illetmény-
nek megfelelő összegű végkielégítésen felül meg-
fizet további 3 888 963 Ft juttatást végkielégítés 
jogcímen.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 
bizottsági tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

905/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
megválasztja 2019. november 6-tól az Emberi Erő-
források és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
alábbi tagjait:
– Niedermüller Péter a bizottság elnöke és képvi-
selő tagja;
– dr. Havas Szófia a bizottság általános alelnöke és 
nem képviselő tagja;
– dr. László Imre a bizottság képviselő tagja;
– …………… a bizottság képviselő tagja;
– …………… a bizottság képviselő tagja;
– Havasi Gábor a bizottság képviselő tagja;
– Őrsi Gergely a bizottság képviselő tagja;
– Legárd Krisztián a bizottság nem képviselő (kül-
ső) tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Tóth Endre a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

906/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Költségvetési 
Bizottság alábbi tagjait:
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– Soproni Tamás a bizottság elnöke és képviselő 
tagja;
– dr. László Imre a bizottság általános alelnöke és 
képviselő tagja;
– Déri Tibor a bizottság képviselő tagja;
– Szaniszló Sándor a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– Horváth Csaba a bizottság képviselő tagja;
– Nádasi Tibor a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Szijjártó Ákos a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Mihályi Dávid a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Pál Tibor a bizottság nem képviselő (külső) tagja. 

907/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Közbeszerzé-
si Bizottság alábbi tagjait:
– Niedermüller Péter a bizottság elnöke és képvi-
selő tagja;
– Déri Tibor a bizottság általános alelnöke és kép-
viselő tagja;
– Cserdiné Németh Angéla a bizottság képviselő 
tagja;
– Gajda Péter a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– dr. Kiss László a bizottság képviselő tagja;
– dr. Horváth-Czinger Annamária a bizottság nem 
képviselő (külső) tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Bajor Dávid a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Veres Gábor a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Büttl Ferenc a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja. 

908/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság alábbi tagjait:
– Szaniszló Sándor a bizottság elnöke és képvise-
lő tagja;
– Pikó András a bizottság általános alelnöke és kép-
viselő tagja;
– dr. László Imre a bizottság képviselő tagja;
– ………..………….. a bizottság képviselő tagja;
– Havasi Gábor a bizottság képviselő tagja;
– Váradiné Naszályi Márta a bizottság képviselő 
tagja;
– Marton Levente a bizottság nem képviselő (kül-
ső) tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;

– Völgyi Péter a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Czabán Vera a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Erdősi Éva a bizottság nem képviselő (külső) tagja. 

909/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Tulajdonosi 
Bizottság alábbi tagjait:
– Horváth Csaba a bizottság elnöke és képviselő 
tagja;
– Élő Norbert a bizottság általános alelnöke és nem 
képviselő tagja;
– Niedermüller Péter a bizottság képviselő tagja;
– dr. László Imre a bizottság képviselő tagja;
– Havasi Gábor a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– Őrsi Gergely a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Ilyés Márton a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Matisz Károly a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Kis Miklós a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

910/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól az Ügyrendi, 
Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyi-
latkozat-ellenőrző Bizottság alábbi tagjait:
– Szaniszló Sándor a bizottság elnöke és képvise-
lő tagja;
– …………………… a bizottság általános alelnö-
ke és képviselő tagja;
– Cserdiné Németh Angéla a bizottság képviselő 
tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– Soproni Tamás a bizottság képviselő tagja;
– Pikó András a bizottság képviselő tagja;
– dr. Komlódi Gábor a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– ………………….. a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– dr. Csonka Krisztián a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Lukoczki Károly a bizottság nem képviselő (kül-
ső) tagja. 

911/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Városfejlesz-
tési és Közlekedési Bizottság alábbi tagjait:
– Cserdiné Németh Angéla a bizottság elnöke és 
képviselő tagja;
– Hörcher Dániel a bizottság általános alelnöke és 
nem képviselő tagja;
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– Váradiné Naszályi Márta a bizottság képviselő 
tagja;
– Soproni Tamás a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– Pikó András a bizottság képviselő tagja;
– Szaniszló Sándor a bizottság képviselő tagja;
– Ráday Mihály a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Bihal Dávid a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Török Zsolt a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja.

912/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Megválasztja 2019. november 6-tól a Klímavédel-
mi és Környezetvédelmi Bizottság alábbi tagjait:
– Déri Tibor a bizottság elnöke és képviselő tagja;
– Gajda Péter a bizottság általános alelnöke és kép-
viselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– …………………… a bizottság képviselő tagja;
– Váradiné Naszályi Márta a bizottság képviselő 
tagja;
– Nagy András a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– …………………… a bizottság nem képviselő 
(külső) tagja;
– Bakos Bernadett a bizottság nem képviselő (kül-
ső) tagja;
– Budai Edina a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja;
– Hidasi Gábor a bizottság nem képviselő (külső) 
tagja. 

A napirend 5. pontja: Javaslat személyi döntések 
meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

913/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján – a BVH Buda-
pesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság (BVH Zrt.) legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva – módosítja a Társaság 
Alapszabályát az alábbiak szerint: 
a) az Igazgatóság vonatkozó VIII. fejezet (Az Igaz-

gatóság) 1.3. pontjának harmadik mondata tör-
lésre kerül.

b) a VI. fejezet (Társaság cégjegyzése, képviselete) 
2. pontjában lévő felsorolás első pontja helyé-
be „a Vezérigazgató önállóan” szövegrész kerül, 
továbbá a felsorolás második pontjából törlésre 
kerül a „más” szövegrész. 

c) az Alapítóra vonatkozó VII. fejezet (Az Alapí-
tó) 1.1. pontjának d) alpontja helyébe a követke-
ző lép: „d) Az Igazgatóság tagjainak, az Igazga-
tóság Elnökének, továbbá a Felügyelőbizottság 
tagjainak és elnökének, valamint az állandó 
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívá-
sa, díjazásának megállapítása.”

d) az Alapítóra vonatkozó VII. fejezet (Az Alapí-
tó) 1.1. pont e) alpontja helyébe a következő 
lép: „A vezérigazgató megválasztása, megbízá-
sa, visszahívása és díjazásának megállapítása.” 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentésé-
ről, valamint az Alapszabály módosításának a Fő-
városi Közgyűlés ülésére történő előkészítéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap; 
 az Alapszabály-módosítás vonatkozásában 2020. 

január 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

914/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vissza-
hívja 2019. november 15. nappal a BVH Budapesti 
Városüzemeltetési Holding Zrt. 
Igazgatósági tagjait:
– Kistakács Tünde Tímea (an.: ............................., 
szül.: .......................) (elnök)
– dr. Szemenyei László (an.: ..............................., 
szül.: .......................
– dr. Homonnay Dorottya (an.: ..........................., 
szül.: .......................)
– Béres István (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– dr. Perneki Judit (an.: ..........................................., 
szül.: .......................)
 – Czeglédy Gergő (an.: ..........................................,  
szül.: .......................)
– Ulicsák Szilárd (an.: ...........................................,  
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Derce Tamás (an.: .........................) (elnök)
– Sidó Szabolcs (an.: ...............................................,  
szül.: .......................)
– Werner Péter (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
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– dr. Kapás Lilla (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Kiss Anita (an.: ..................................................., 
szül.: .......................)
– Tóth Sándor (an.: ................................................, 
szül.: .......................)

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megvá-
lasztja 2019. november 16. naptól 2024. november 
15. napig tartó határozott időre a BVH Budapesti 
Városüzemeltetési Holding Zrt.
Igazgatósági tagjának:
– dr. Budaházy Gábor (an.: ..................................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Gál Zoltán (an.: ................................................., 
szül.: .......................)
– Béres András (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Lakos Imre (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Dudás Norbert (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Szkaliczki Tünde (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Élő Norbert (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Hintsch György István (an.: ..............................., 
szül.: .......................)
– Lukoczki Károly (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Buzinkay György Ferenc (an.: ............................, 
szül.: .......................)
– Pleszel András (an.: ..........................................., 
szül.: .......................)
–  ........................... (an.: ........................................, 
szül.: .......................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptá-
ri hónap első napján hatályos kötelező legkisebb 
munkabér havi összegének négyszeresében, igaz-
gatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap első 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének háromszorosában, felügyelőbizottság 
el  nöke havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének háromszorosában, a felügyelőbizottság tag-
jai havi díjazását a naptári hónap első napján hatá-
lyos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 
1,8-szorosában állapítja meg azzal, hogy a díjazás 
felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társasá-
gok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

915/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a BKK 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (BKK Zrt.) legfőbb szervének 
hatáskörében eljárva – módosítja a Társaság Alap-
szabályát az alábbiak szerint: 
a) az Igazgatóságra vonatkozó X. fejezet (Az Igaz-

gatóság) 10.6. pontja a következőre változik: 
„Az üléseken az elnök, távolléte esetén az ülé-
sen jelenlévő tagok többsége által választott el-
nök elnököl.”

b) a Vezérigazgatóra vonatkozó XIII. fejezet (A ve-
zérigazgató) 13.1. pontjának első mondata, vala-
mint a 13.2. pontjának második mondata törlés-
re kerül. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről 
a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

916/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján vissza-
hívja 2019. november 15. nappal a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. 
Igazgatósági tagjait:
– dr. Szegvári Péter (an.: ........................................, 
szül.: .......................) (elnök)
– Nemesdy Ervin (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Loppert Zoltán (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Rostás Zoltán (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Szalai Tibor (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Szalay Tamás (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Nyíri Csaba (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
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Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Papcsák Ferenc (an.: ......................................, 
szül.: .......................) (elnök)
– Élő Norbert (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Losonczy Pál Péter (an.: .......................)
– Burghard Attila (an.: ............................................., 
szül.: .......................).

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megvá-
lasztja 2019. november 16. naptól 2024. november 
15. napig tartó határozott időre a BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt.
Igazgatósági tagjának:
– dr. Draskovics Tibor (an.: ..................................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Kéri András (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Agócs Ádám (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Simkó János (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– Körömi Attila (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Veréb László (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– ........................... (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Édes Balázs (an.: ................................................, 
szül.: .......................) (elnök)
– Czeglédy Gergő (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Berényi Erzsébet Matild (an.: ..........................., 
szül.: .......................)
– ................................ (an.: ..................................., 
szül.: .......................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének négyszeresében, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének háromszorosában, felügyelőbizottság elnö-
ke havi díjazását a naptári hónap első napján hatá-
lyos kötelező legkisebb munkabér havi összegé nek 
háromszorosában, a felügyelőbizottság tagjai havi 
díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének 
1,8-szorosában állapítja meg azzal, hogy a díja-
zás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági tár-
saságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

917/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Buda-
pesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény-
társaság (BKV Zrt.) legfőbb szervének hatásköré-
ben eljárva – módosítja a Társaság Alapszabályát 
az alábbiak szerint:
a) a Vezérigazgatóra vonatkozó XIII. fejezet (A ve-

zérigazgató) 13.1. pontjának első mondata tör-
lésre kerül. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről 
a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

918/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. november 5. nappal a Budapesti Közleke-
dési Zrt.
Igazgatósági tagjait:
–  Bolla Tibor Mihály (an.: .................................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Tóth Sándor (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Szabó György (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Nagy Sándor (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Bartók Béla (an.: ................................................., 
szül.: .......................)
– Csernus László (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjait:
– dr. Horváth Gábor (an.: ...................................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Hatvani Zoltán (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Turcsán Szabolcs (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Katona Tamás Vilmos (an.: ........................, 
szül.: .......................),
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valamint tudomásul veszi Tüttő Kata igazgatósági 
tagi jogviszonyáról történő lemondását 2019. októ-
ber 28. napjával.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján megválasztja 
2019. november 6. naptól 2024. november 5. napig 
tartó határozott időre a Budapesti Közlekedési Zrt.
Igazgatósági tagjának:
– Kamarás Miklós László (an.: .........................., 
szül.: .......................) (elnök)
–  Pongrácz Gergely Béla (an.: ............................., 
szül.: .......................)
– Nemes Gábor (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– dr. Farnadi Péter (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Bíró Endre (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Erhardt Attila (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
– Müller Péter (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Katona Tamás Vilmos (an.: .........................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Bollók Istvánné (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Kiss Tibor (an.: ..................................................., 
szül.: .......................)
– ............................ (an.: ........................................, 
szül.: .......................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének háromszorosában, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétszeresében, felügyelőbizottság elnöke 
havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének két-
szeresében, a felügyelőbizottság tagjai havi díjazá-
sát a naptári hónap első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szorosá-
ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

919/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglaltak alapján – a Budapest 
Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság (BFVK Zrt.) legfőbb szer-
vének hatáskörében eljárva – módosítja a Társaság 
Alapszabályát az alábbiak szerint: 
a) a Vezérigazgatóra vonatkozó 11. fejezet (A ve-

zérigazgató) 11.2. pontjának első mondata a kö-
vetkezőre változik: „A vezérigazgató tevékeny-
ségét munkaviszony keretében látja el.”

b) a Társaság legfőbb szervére vonatkozó 9. fejezet 
9.2. pontjának (Az Alapító kizárólagos hatáskö-
rébe tartozó hatáskörök) b) alpontjából törlésre 
kerül a „Vezérigazgató kijelölése” szövegrész, 
ugyanezen pont c) alpontja helyébe a követke-
ző lép: „c) A vezérigazgató megválasztása és 
visszahívása, a Vezérigazgató feletti munkáltatói 
jogkör gyakorlása, így a vezérigazgatói munka-
kör betöltésére irányuló munkaszerződés meg-
kötése, a munkaviszony megszüntetése, vala-
mint a vezérigazgató díjazásának megállapítása.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói dön-
tésről a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a 
Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a 
Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskod-
jon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről 
a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap
Felelős: Karácsony Gergely 

920/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján visszahív-
ja 2019. november 15. nappal a Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zrt. 
Igazgatósági tagjait:
– Barts J. Balázs (an.: .............................................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Lánszki Regő (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– Lászay János István (an.: ..................................., 
szül.: .......................)
– dr. Kiss Balázs (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Szalai Krisztina (an.: ...................................., 
szül.: .......................)
– Bakonyi Klára Zita (an.: ....................................., 
szül.: .......................)
– Oláh Csaba (an.: ................................................., 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjait:
– Verseghi-Nagy Balázs (an.: .............................., 
szül.: .......................) (elnök)
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– Ledniczky Sándor (an.: ......................................, 
szül.: .......................)
– Marksteinné Molnár Julianna (an.: ................., 
szül.: .......................)
– Horányi Zsuzsanna (an.: ...................................., 
szül.: .......................)
– dr. Kun János (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
– Lakos Imre (an.: ................................................, 
szül.: .......................).

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megvá-
lasztja 2019. november 16. naptól 2024. november 
15. napig tartó határozott időre a Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zrt.
Igazgatósági tagjának:
– dr. Tordai Csaba (an.: ........................................, 
szül.: .......................) (elnök)
– Kardos Péter György (an.: ................................, 
szül.: .......................)
– dr. Bajáky Tamás Gábor (an.: .........................., 
szül.: .......................)
– Hernádi Gyula (an.: ..........................................., 
szül.: .......................)
– dr. Kolber István (an.: ......................................., 
szül.: .......................)
– Bajor Dávid (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Barlabás András (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
– dr. Bodnár Zoltán György (an.: ........................., 
szül.: .......................) (elnök)
– Oross Dániel (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Csizmazia Ferenc (an.: ......................................, 
szül.: .......................)
– Lénárd László Márton (an.: ..............................., 
szül.: .......................)
– Kiss Edit Margit  (an.: ......................................, 
szül.: .......................) 
– .................................. (an.: ................................., 
szül.: .......................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének háromszorosában, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétszeresében, felügyelőbizottság elnöke 
havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének két-
szeresében, a felügyelőbizottság tagjai havi díjazá-
sát a naptári hónap első napján hatályos kötelező 

legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szorosá-
ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság veze-
tő tisztségviselői útján gondoskodjon a személyi 
változások Cégbírósághoz történő bejelentéséről a 
Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

921/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt hatáskö-
rében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági 
társaság soron következő közgyűlésén a Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes megha-
talmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata 
mint részvényes képviseletében eljáró személy kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntés meghozatalát:
– Visszahívja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
soron következő közgyűlésének napjával 
Igazgatósági tagi jogviszonyából:
– Fodor László Sándor (an.: ................................., 
szül.: .......................)
– Földesi Gyula (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Palkó Péter Zsolt (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Medovárszki Éva Erzsébet (an.: ................., 
szül.: .......................)
– Philippe Roger Louis Guitard (an.: .................., 
szül.: .......................)
– Rostislav Čap (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– Palkó György (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagi jogviszonyából:
– Németh László (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Murai Renáta (an.: .....................)
– Lőrincz István Gergely (an.: ................................, 
szül.: .......................)
– dr. Scheuer Gyula (an.: ......................................., 
szül.: .......................)
– Andó Sándor (an.: ....................)
– Tokody Marcell Gergely (an.: ..........................., 
szül.: .......................)
– Szűcs Ferenc (befektetői FB tag) (an.: ................)
– Dieter Ernst (befektetői FB tag) (an.: ..................)
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– Megválasztja a Társaság soron következő köz-
gyűlésének napját követő nappal öt évre szóló hatá-
rozott időre a Társaság
Igazgatósági tagjának:
– Atkári János (an.: ..............................................., 
szül.: .......................)
– Balog Róbert (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– dr. Dávid Ferenc (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– dr. Medovárszki Éva Erzsébet (an.: ...................., 
szül.: .......................)
– Philippe Roger Louis Guitard (an.: ................., 
szül.: .......................)
– Rostislav Čap (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
– Palkó György (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
– Kádár Gábor (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Keller Zsolt (an.: ................................................, 
szül.: .......................)
– Boda Margit (an.: .............................................., 
szül.: .......................)
– dr. Szabó Zoltán Gábor (an.: .............................., 
szül.: .......................)
– Molnár Csaba Barnabás (an.: ..........................., 
szül.: .......................)
– ............................ (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Szűcs Ferenc (befektetői FB tag) (an.: ................)
– Dieter Ernst (befektetői FB tag) (an.: ................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének háromszorosában, igazgató-
ság tagjai havi díjazását a naptári hónap első napján 
hatályos kötelező legkisebb munkabér havi össze-
gének kétszeresében, felügyelőbizottság elnöke 
havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér havi összegének két-
szeresében, a felügyelőbizottság tagjai havi díjazá-
sát a naptári hónap első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szorosá-
ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja 

Felelős: Karácsony Gergely 

922/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdése és (2) bekezdésében foglalt hatáskö-
rében eljárva úgy dönt, hogy az alábbi gazdasági 
társaság soron következő közgyűlésén a Budapest 
Főváros Önkormányzata mint részvényes megha-
talmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata 
mint részvényes képviseletében eljáró személy kö-
tött mandátummal eljárva „igen” szavazatával tá-
mogassa a következő döntés meghozatalát:
– Visszahívja a Fővárosi Vízművek Zrt. soron kö-
vetkező közgyűlésének napjával 
Igazgatósági tagi jogviszonyából:
– Sármay András (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– Haranghy Csaba Ferenc (an.: ............................, 
szül.: .......................)
– dr. Gór Csaba Gyula (an.: ................................., 
szül.: .......................)
– Hegyeshalmi Béla Zoltán (an.: ........................., 
szül.: .......................)
– Rimóczi János (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
– Dámsa József Lajos (an.: .................................., 
szül.: .......................)
– Theisz Bálint Attila (an.: ....................................., 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagi jogviszonyából:
– dr. Kosztolányi Dénes (an.: .............................., 
szül.: .......................)
– Danada János (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– Kovács Máté György (an.: ...........................)
– Szűcs-Holczmann Attila (an.: ............................, 
szül.: .......................)

–  Megválasztja a Társaság soron következő köz-
gyűlésének napját követő nappal öt évre szóló hatá-
rozott időre a Társaság
Igazgatósági tagjának:
– Hollai Gábor Pál (an.: ........................................, 
szül.: .......................)
– Siklós Sirin (an.: .................................................., 
szül.: .......................)
– dr. Józsa István (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
– dr. Magyar György (an.: ....................................., 
szül.: .......................)
– Szabados Péter (an.: ............................................, 
szül.: .......................)
– Boruzs András Kálmán (an.: .............................., 
szül.: .......................)
– dr. Kun András (an.: .........................................., 
szül.: .......................)
Felügyelőbizottsági tagjának:
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– Bónus Éva (an.: ..................................................., 
szül.: .......................)
– Szűcs-Holczmann Attila László (an.: ................., 
szül.: .......................)
– Molnár Dániel (an.: ............................................., 
szül.: .......................)
– ............................ (an.: ........................................, 
szül.: .......................).

Az Igazgatóság elnöke havi díjazását a naptári hó-
nap első napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér havi összegének háromszorosában, igaz-
gatóság tagjai havi díjazását a naptári hónap első 
napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének kétszeresében, felügyelőbizottság elnö-
ke havi díjazását a naptári hónap első napján hatá-
lyos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 
kétsze resében, a felügyelőbizottság tagjai havi díja-
zását a naptári hónap első napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szorosá-
ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takaréko-
sabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tör-
ténhet.
Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésé-
nek napja

Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 6. pontja: Javaslat Fővárosi Önkormány
zati Rendészeti Igazgatóságot érintő személyi dönté sek 
meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

923/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és 
19. §-a alapján, a Fővárosi Önkormányzati Rendé-
szeti Igazgatóság legfőbb szervének hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy 
– dr. Pető György (anyja neve: .........................., 
szül.: ......................) igazgatói munkakörre létrejött 
közszolgálati jogviszonyát a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (további-
akban: Kttv.) 60. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
közös megegyezéssel megszünteti 2019. november 
5. napjával.
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

924/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és 19. 
§-a alapján, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság legfőbb szervének hatáskörében eljár-
va úgy dönt, hogy 
– Handl Tamás (anyja neve: .............................., 
szül.: ..........................) a Főpolgármesteri Hivatal 
köztisztviselője 2019. november 6. nappal a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (továbbiakban: Kttv.) 59. § (2) bekezdése 
szerinti végleges áthelyezéssel határozatlan időre 
kinevezésre kerüljön a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatósághoz igazgatói munkakörbe. 
Illetményét 818 400 Ft-ban állapítja meg. 
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 7. pontja: Javaslat az „Ez a Minimum!” 
antikorrupciós minimumprogram megvalósítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

925/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy kifejezi elkötelezettségét az 
antikorrupciós szervezetek által kidolgozott, „Ez 
a Minimum!” antikorrupciós minimumprogram 
megvalósítása mellett.

926/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata mű-
ködésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szó-
ló, és az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ren-
delettervezet koncepciójával.

927/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa át a 
Fővárosi Önkormányzat intézményei és gazdasá-
gi társaságai közzétételi gyakorlatát, amelynek 
ered ménye, továbbá a rendelettervezet társadalmi 
egyeztetésének tapasztalatai alapján tegyen javas-
latot a Fővárosi Közgyűlés számára a Budapest 
Főváros Önkormányzata működésének és gazdál-
kodásának átláthatóságáról szóló olyan rendelet 
megalkotására, amely az elfogadott koncepció mel-
lett, de az esetleges sajátosságokra és a végrehajtás 
időigényére is tekintettel annak szabályait az intéz-
ményekre és gazdasági társaságokra is kiterjeszti. 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 
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928/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Köz-
gyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatát abból 
a szempontból is vizsgáltassa át, hogy az megfelel-
jen az antikorrupciós szervezetek által kidolgozott 
„Ez a Minimum!” antikorrupciós minimumprog-
ramban foglaltaknak, az esetlegesen ennek elérésé-
hez szükséges javaslatokat pedig terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Dunaparti építési 
szabályzat V. ütem II. szakaszához kapcsolódóan változ
tatási tilalom elrendelésére a Római part területére

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

929/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megindítja a DÉSZ V. ütem II. sza-
kasz terveztetését.

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja a 36/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendele-
tét a változtatási tilalom elrendeléséről az előterjesztés – 
előterjesztői kiegészítéssel módosított – 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

930/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés 
közzétételéről.

Határidő: 30 nap
Felelős: főjegyző 

A napirend 9. pontja: Javaslat Szent István szobrá
nak elhelyezésével összefüggő egyes kérdésekről

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

931/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek kérését 
meghallgatva a 818/2019. (V. 29.) Főv. Kgy. ha-
tározat végrehajtását – Szent István szobrának a 
Szent István parkban való elhelyezésére irányuló 
munkálatokat – felfüggeszti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Karácsony Gergely 

932/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, hogy gondoskodjon 
helyszíni szemle keretében a szobor alkotójával, a 
BTM-Budapest Galériával, a helyi civil szerveze-
tekkel, valamint Budapest Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzattal az elkészült alkotás Szent István 
parkon belüli, másik helyszínen történő felállításá-
nak megvizsgálásáról. 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

933/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
szobor tervezett helyén (25259/1 hrsz.) fekvő egy-
befüggő zöldfelület eredeti funkciójának megfelelő 
helyreállításáról, valamint a szobor végleges elhe-
lyezéséig történő tárolásáról.

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Érdek
egyeztető Tanácsról

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

934/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
a társadalmi párbeszéd intézményrendszerének 
fejlesztése melletti elkötelezettségét kinyilvánít-
va egyetért azzal, hogy a fővárosi érdekegyeztetés 
tripartit csúcsszerveként Fővárosi Érdekegyeztető 
Tanács működjön.

935/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedést a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács 
létrehozására és működésére vonatkozó javaslat 
kidolgozása érdekében, kezdeményezzen konzul-
tációt a Tanácsban részt vevő szervezetek képvi-
selőivel, és annak eredményét terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé. 

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 11. pontja: Javaslat a Városliget fejlesz
tésével összefüggő egyes kérdésekről

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

936/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Városliget - 
mint Budapest természeti örökségének kiemelten 
fontos része – minél teljesebb értékű zöldfelület-
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ként, elsődlegesen közparki funkcióval kerüljön 
felújításra.

937/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Nem ért egyet azzal, hogy a Városligetben a Liget 
Budapest Projekt keretében olyan beruházások ke-
rüljenek megvalósításra, amelynek a kivitelezése 
érdemben még nem kezdődött el, ezen belül külö-
nösen nem ért egyet a Fővárosi Közgyűlés azzal, 
hogy az Új Nemzeti Galéria megépítésre kerüljön. 
A Fővárosi Közgyűlés kifejezi egyetértését azzal, 
hogy a meg nem kezdett kivitelezésű nagylétesít-
mények tervezett helyszínén zöldfelület kerüljön 
kialakításra.

938/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 936–
937/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. határozatok érvénye-
sítése érdekében folytasson tárgyalásokat a Kor-
mánnyal, amelynek eredményéről tájékoztassa a 
Fővárosi Közgyűlést. Felkéri a főpolgármestert, 
hogy a tárgyalásokon a kivitelezésükben folyamat-
ban levő városligeti beruházásokkal összefüggés-
ben – az UNESCO Világörökségi Bizottságának 
aggályait osztva – a lehetőségekhez képest érvé-
nyesítse a világörökség védelmének szempontjait.

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

939/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse elő és 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Városliget tör-
téneti kertté nyilvánításának kezdeményezését.

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

940/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy indítsa meg a ha-
tályos Városligeti Építési Szabályzat azon rendel-
kezéseinek módosításához szükséges eljárásokat, 
amelyek a Városliget közpark jellegének visszafor-
díthatatlan károsítását jelenleg lehetővé teszik.

Határidő: azonnal
Felelős: Karácsony Gergely 

941/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntések-
nek megfelelő új Városligeti Építési Szabályzat 
koncepciójának kialakításáról indítson társadalmi 
egyeztetést, amelynek eredményéről tájékoztassa a 
Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 12. pontja: Javaslat a „rabszolgatör
vény” alkalmazásának kizárásáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

942/2019. (XI. 5.) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján fel-
hívja a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági tár-
saságok vezető tisztségviselőit, hogy tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az általuk 
vezetett gazdasági társaságnál a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a rendkívüli munkaidőre vonatkozó sza-
bályok alkalmazása során ne kössön olyan megál-
lapodást, amely alapján a naptári évenként 250 óra, 
kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli 
munkaidő „önként vállalt túlmunka” megnevezés-
sel túlléphető, valamint tizenkét hónapnál hosszabb 
munkaidőkeretet ne határozzon meg.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntés-
ről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az érin-
tett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét a 
végrehajtás érdekében értesítse. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 13. pontja: Javaslat a klímavészhelyzetről
Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

943/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy felismerve, hogy az éghajlatvál-
tozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a tár-
sadalmi békére és a jövő generációk életfeltét-
eleire, a Fővárosi Közgyűlés megállapítja, hogy 
klímavészhelyzet áll fenn. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

944/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni fellé-
pés előmozdítását az Alaptörvény P) cikk (1) be-
kezdéséből fakadóan, valamint a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja alapján a Fő-
városi Önkormányzat is kötelességének tekinti. 

945/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Elhatározza, hogy a szén-dioxid-kibocsátásra köz-
vetlenül vagy közvetve és az éghajlatváltozás okoz-
ta természeti, társadalmi-gazdasági kockázatokra, 
valamint az alkalmazkodásra kiható minden dönté-
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si javaslatról az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás 
és az egyéb környezeti hatások vizsgálatának isme-
retében, az éghajlatváltozás elleni fellépés szem-
pontjainak elsőbbségét biztosítva dönt. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Karácsony Gergely 

946/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Elhatározza, hogy a környezeti ügyekben az infor-
mációhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igaz-
ságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, 
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyez-
ménnyel összhangban a Fővárosi Önkormányzat 
és a tulajdonában álló gazdasági társaságok műkö-
désében biztosítja az éghajlatváltozásra vonatkozó 
környezeti információk teljes nyilvánosságát és a 
nyilvánosság részvételét a döntési folyamatokban.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Karácsony Gergely 

947/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy végeztesse el a 
Fő városi Önkormányzat, annak intézményei és a 
legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági 
társaságai működésének átfogó felmérését az ég-
hajlatváltozásra gyakorolt hatások, azok mértéke és 
mibenléte szempontjából.

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

948/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az éghajlatváltozás 
hatásaira is figyelemmel vizsgáltassa felül a rendkí-
vüli időjárási helyzetek (így különösen a felhősza-
kadás, hőség, légszennyezettség, szélvihar és árvíz) 
esetére irányadó intézkedési terveket, és azokról tá-
jékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

949/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjesszen a Fővá ro-
si Közgyűlés elé olyan intézkedési tervet, amely biz-
tosítja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, annak intéz-
ményei és a tulajdonában álló gazdasági társaságok 
működése észszerű időn belül karbonsemlegessé, 
majd ezt követően teljes egészében zöldenergián 
alapulóvá váljék.

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

950/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé Budapest Főváros klímaadap-
tációs és mitigációs intézkedési tervét, valamint a 
fővárosi kerületi önkormányzatok által kidolgozott 

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv figyelem-
bevételével a Budapest Főváros Fenntartható Ener-
gia és Klíma Akciótervét (SECAP-ot), majd utóbbi 
dokumentumot az elfogadását követően nyújtsa be 
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsé-
gének.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 14. pontja: Javaslat az Egészséges Buda
pest Program továbbfejlesztésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

951/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
kifejezi elkötelezettségét a budapesti közfinanszíro-
zott egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett, 
ezért szükségesnek látja a Kormány, a Fővárosi Ön-
kormányzat és a kerületi önkormányzatok együtt-
működésében az Egészséges Budapest Program to-
vábbfejlesztését.

952/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, hogy tekintse át a ter-
vezett és a folyamatban lévő fővárosi egészségügyi 
beruházások és fejlesztések helyzetét, és annak 
alapján tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek 
arra, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában 
az egészségügyi fejlesztésekkel, így különösen a 
diagnosztikai berendezésekhez való hozzáférés ja-
vításával összefüggésben a Fővárosi Önkormány-
zat milyen álláspontot képviseljen.

Határidő: 2019. november 27. 
Felelős: Karácsony Gergely 

953/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, hogy folytasson egyez-
tetéseket a kerületi önkormányzatokkal, valamint 
az érintett szakmai és betegjogi szervezetekkel az 
egészségügyi alapellátás helyzetéről, valamint ter-
jesszen a Fővárosi Közgyűlés elé olyan intézkedési 
tervet, amely – a Fővárosi Önkormányzat és a kerü-
leti önkormányzatok együttműködésében – a fővá-
rosi egészségügyi alapellátás egységes keretrend-
szerének kialakítására irányul a fővárosi polgárok 
azonosan magas színvonalú egészségügyi alapellá-
tásának biztosítása érdekében. 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

954/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, hogy a Kormánnyal 
folytatott egyeztetések során a kivitelezésében még 
el nem kezdett kormányzati nagyberuházások jö-
vőjéről az egészségügyi fejlesztésekről folytatott 
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egyeztetések függvényében terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé a javaslatát.

Határidő: 2019. november 27. 
Felelős: Karácsony Gergely 

A napirend 15. pontja: Javaslat egyes reklámozá
si célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidol
gozására

Előterjesztő: Karácsony Gergely 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés 

955/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy méresse fel a Fővá-
rosi Önkormányzat, annak intézményei és kizáróla-
gos tulajdonában lévő gazdasági társaságai rendel-
kezésére álló, reklámozási célú felületeket, továbbá 
terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé egységes kon-
cepciót ezen felületeknek a közjót és a nemzeti va-
gyonnal való felelős gazdálkodást szolgáló haszno-
sításáról. 

Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Karácsony Gergely 

956/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. h.
Felhívja a főpolgármestert, a Fővárosi Önkormány-
zat intézményeinek vezetőit, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gaz-
dasági társaságok ügyvezetését, hogy fentiek sze-
rinti egységes koncepció elfogadásáig a Fővárosi 
Önkormányzat, annak intézményei és kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaságai ne kössenek 
egy évnél hosszabb időre szóló, a tulajdonukban, 
használatukban vagy vagyonkezelésükben lévő 
reklámfelületek hasznosítására irányuló szerződé-
seket. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Karácsony Gergely, intézményvezetők, gaz-

dasági társaságok ügyvezetése

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. november 5-i alaku-
ló ülésén.

Bárdonné dr. Benda Mónika s. k. Karácsony Gergely s. k.
 aljegyző főpolgármester
 főjegyző helyett 
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