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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál 
dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

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

1. §

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

2. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2020. 
évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 

40%-ának,
b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgató-
ság köztisztviselője 2020. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 

40%-ának,
b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. §

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

4. §

E rendelet hatálybalépésének napjával hatályát vesz-
ti a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztvi-
selőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 
45/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 45/2018. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelet meghatározta 
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormány-
zat Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztiszt-
viselők részére 2019. évben megállapított illetményki-
egészítés mértékét. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 234. § (3)–(4) és (6) bekezdései alapján a felső-
fokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők részére 
adható illetménykiegészítést tárgyévre a Fővárosi Köz-
gyűlés rendelete állapítja meg.

Ezen törvényi rendelkezésre figyelemmel a Fővárosi 
Közgyűlésnek a rendeletben foglalt tárgykört 2020. év-
ben is szabályoznia kell, ezért az időbeli hatály átveze-
tésével új önkormányzati rendeletet alkot. Egyidejűleg, 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a 
alapján hatályon kívül helyezi a Főpolgármesteri Hiva-
talban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazga-
tóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetmény-
kiegészítés mértékéről szóló 45/2018. (XII. 10.) Főv. 
Kgy. rendeletet.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

a 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormány-
zati Rendészeti Igazgatóság felsőfokú és érettségi vég-
zettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az il-
letménykiegészítés mértékét 2020. évre.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

a 4. §-hoz

A korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon 
kívül helyezéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban

és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló

65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában ka-
pott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztiszt-
viselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi jut-
tatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet a 
következő 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Ön-
kormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői jogo-
sultak üdülési támogatásként a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló üdülőben önköltségi áron üdülési szol-
gáltatást igénybe venni.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 237. §-a alapján 
a Fővárosi Önkormányzat a Főpolgármesteri Hivatalban 
és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság-
nál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jólé-

ti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet (Juttatási rendelet) keretei között ren-
delkezik arról, hogy a köztisztviselők számára milyen 
szociális jóléti juttatásokat biztosít. A Kttv. 1. § (1) be-
kezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hivatala 
alatt a közterület-felügyeletet is érteni kell, a Kttv. 240. § 
(1) bekezdése szerint pedig a köztisztviselőkre vonatko-
zó Kttv-rendelkezéseket a közszolgálati ügykezelőkre is 
megfelelően alkalmazni kell.

A javaslat szerint a Juttatási rendelet a köztisztvise-
lők részére biztosított szociális jóléti juttatásként az üdü-
lési szolgáltatás igénybevételével egészül ki oly módon, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező és Sió-
fok területén lévő Hotel Magistern haszonbérleti szer-
ződésében megfogalmazottak alapján a Főpolgármesteri 
Hivatal, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendésze-
ti Igazgatóság dolgozói önköltségi áron tudják igénybe 
venni ezt az üdülőt.

A Juttatási rendelet módosításának tervezetéhez a jog-
alkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § elő- 
írásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § 
(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént 
a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu 
honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek 
tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az újonnan beiktatott 5/B. § a köztisztviselők részére 
biztosított szociális jóléti juttatásként üdülési szolgáltatás 
igénybevételét nevesíti.

a 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
46/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma 
megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazan-
dó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megálla-
pításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 
1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mel-
léklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdé-
se alapján, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti 
gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, 
úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormány-
zat állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a ne-
velési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési 
térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szó-
ló önkormányzati rendelet módosítását a térítési díjak és 
nyersanyagnormák felülvizsgálatának végrehajtása teszi 
szükségessé.

A rendelet tervezetéhez a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírása-
inak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a la-
kosság közvetlen tájékoztatása a budapest.hu honlapon 
keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1–2. melléklet a rendelet hatálybalépését követően 
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó napi 
étkezési térítési díjat és nyersanyagnormát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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1. melléklet a 46/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

A nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

Megnevezés
normál és diétás étkezés

Ft/fő/nap
Óvodai ellátás összesen: 312
Ebből: tízórai 51
 ebéd 210
 uzsonna 51
Általános iskolai ellátás összesen: 400
Ebből: tízórai 82
 ebéd 236
 uzsonna 82
Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen: 739
Ebből: reggeli 117

tízórai 82
ebéd 236
uzsonna 82
vacsora 222

Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen: 844
Ebből: reggeli 148
 tízórai 82
 ebéd 276
 uzsonna 82
 vacsora 256
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen: 886
Ebből: reggeli 123
 tízórai 82
 ebéd 307
 uzsonna 92
 vacsora 282
Szakközépiskolák (ebéd) 276
Szakiskolák (ebéd) 276
Gimnáziumok (ebéd) 276
Szakgimnáziumok (ebéd) 276
Felnőtt összesen: 1540
Ebből: reggeli 270
 tízórai 147
 ebéd 512
 uzsonna 147
 vacsora 464



2450 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2019. december 19.

2. melléklet a 46/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők:

Megnevezés
normál étkezés diétás étkezés

Ft/fő/nap
Óvodai ellátás összesen: 402 849
Ebből: tízórai 66 158
 ebéd 269 533
 uzsonna 66 158
Általános iskolai ellátás összesen: 514 849
Ebből: tízórai 105 158
 ebéd 304 533
 uzsonna 105 158
Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen 949 1631
Ebből: reggeli 150 285

tízórai 105 158
ebéd 304 533
uzsonna 105 158
vacsora 285 497

Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen: 1086 1631
Ebből: reggeli 190 285
 tízórai 105 158
 ebéd 355 533
 uzsonna 105 158
 vacsora 331 497
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen: 1590
Ebből: reggeli 221
 tízórai 148
 ebéd 550
 uzsonna 165
 vacsora 506
Szakközépiskolák (ebéd) 355 533
Szakiskolák (ebéd) 355 533
Gimnáziumok (ebéd) 355 533
Szakgimnáziumok (ebéd) 355 533
Felnőtt összesen: 1086 –
Ebből: reggeli 190 –
 tízórai 105 –
 ebéd 355 –
 uzsonna 105 –
 vacsora 331 –

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
47/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a fővárosi szintű érdekegyeztetésről

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. §

A Fővárosi Önkormányzat a munkavállalói oldal ré-
széről a szakszervezeti szövetségekkel, a munkáltatói ol-
dal részéről a munkáltatói szövetségekkel közösen az 
egymás közti folyamatos konzultációk és tárgyalások ér-
dekében Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiak-
ban: FŐÉT) néven háromoldalú (tripartit) érdekegyezte-
tő fórumot működtet.

2. §

(1) A FŐÉT feladata: 
a) a munkavállalók, a munkáltatók és a Fővárosi Önkor-

mányzat érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyezte-
tése, megállapodások kialakítása; 

b) a felek közt a Fővárosi Önkormányzat feladat- és ha-
táskörét érintő ügyekben kialakuló konfliktusok meg-
előzése, rendezése; valamint 

c) információcsere, javaslatok, döntési alternatívák vizs-
gálata.

(2) A FŐÉT az (1) bekezdés szerinti feladatkörében 
eljárva:
a) véleményezi a munka világát, a munkaviszonyt, a fog-

lalkoztatáspolitikát, a munkavégzés és a foglalkozta-
tás feltételeit érintő fővárosi közgyűlési és bizottsági, 
valamint – ha a főpolgármester azt szükségesnek tart-
ja – főpolgármesteri döntések tervezetét,

b) nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci 
helyzetét, a közép- és hosszútávú munkaerőpiaci 
fejlesztési irányokat, ezzel összefüggésben a város-
fejlesztés közép- és hosszútávú irányait, a Fővárosi 
Önkormányzat és az általa irányított gazdasági társa-
ságok, költségvetési intézmények foglalkoztatási vi-
szonyait,

c) megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci, a 
jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érin-
tő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, 
illetve a gazdasággal, a foglalkoztatással, a jövedel-
mek alakulásával, a társadalompolitikával összefüggő 
alapvető kérdéseket.

(3) A FŐÉT bármely kerületi önkormányzattal egyez-
tetve keretet biztosíthat a FŐÉT-ben részt vevő felek és 

az adott kerületi önkormányzat közti fővárosi szintű ér-
dekegyeztetés lefolytatására is.

(4) A FŐÉT bértárgyalásokat nem folytat.

3. §

(1) A FŐÉT munkavállalói, illetve munkáltatói olda-
lának tagja kizárólag az egyesülési jogról szóló törvény 
szerint létrejött olyan civil szervezet lehet, amely
a) megfelel a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács-

ról szóló törvény országos érdekképviseleti szövetség 
tagjára vonatkozó feltételeknek azzal, hogy szakszer-
vezeti szövetségként tagszervezetei legalább 15 fővá-
rosi székhelyű munkáltatónál működnek, illetve mun-
káltatói szervezetként legalább 15 fővárosi székhelyű 
taggal rendelkezik, és

b) tagja valamely európai munkavállalói konföderáció-
nak vagy az Európai Szakszervezeti Szövetségnek, il-
letve tagja valamely európai munkaadói konföderá-
ciónak vagy munkáltatói szövetségnek.

(2) A Fővárosi Önkormányzat képviselője a FŐÉT-
ben a főpolgármester vagy az általa kijelölt főpolgármes-
ter-helyettes.

(3) A FŐÉT munkájában tanácskozási joggal részt 
vesz:

a) a fővárosi főjegyző vagy megbízottja, 
b) a Fővárosi Önkormányzat irányítása alatt vagy tu-

lajdonában álló, a tárgyalt napirend szerint feladat-
körrel rendelkező szervezet vezetője vagy megbí-
zottja, valamint

c) a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármester javas-
lata alapján megválasztott öt személy.

(4) Az (1) bekezdés szerinti érdekképviseleti szerve-
zet a tagság feltételeinek igazolásával és a képviselni kí-
vánt oldal megjelölésével bármikor bejelentheti a FŐÉT-
ben való részvételi szándékát a főpolgármesternek, aki 
– ha a jelentkező a feltételeknek megfelel – erről értesí-
ti a FŐÉT többi tagját. A FŐÉT-tagság a FŐÉT soron kö-
vetkező ülésétől hatályos.

(5) A FŐÉT alakuló ülése előtt a (4) bekezdésben fog-
laltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tagnak 
jelentkező érdekképviseleti szervezetnek részvételi szán-
dékát legkésőbb 2020. január 8. napjáig kell jeleznie, és 
a feltételeknek megfelelő jelentkező tagokról a főpolgár-
mester 2020. január 21. napjáig – az alakuló ülés össze-
hívásával egyidejűleg – tájékoztatja a tagokat.
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4. §

A FŐÉT munkavállalói vagy munkáltatói oldalának 
kérésére a Fővárosi Önkormányzat és az irányítása alatt, 
vagy tulajdonában álló szervezetek – a hatályos jogsza-
bályok keretei között – tájékoztatást adnak minden olyan 
költségvetési, foglalkoztatáspolitikai, illetve munkaügyi 
kérdésben, amelyek az oldalak által képviseltek érdekeit 
jelentősen érinthetik.

5. §

(1) A FŐÉT-ben a Fővárosi Önkormányzat, a munka-
vállalói oldal és a munkáltatói oldal rendelkezik nyilat-
kozattételi, illetve döntéshozatalnál szavazási, valamint 
megállapodási joggal.

(2) A FŐÉT döntéséhez a Fővárosi Önkormányzat, 
a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal közül leg-
alább két fél támogató szavazata és a harmadik fél tar-
tózkodása, a FŐÉT-en belüli megállapodás megkötésé-
hez mindhárom fél egybehangzó nyilatkozata szükséges.

(3) A munkavállalói és a munkáltatói oldal tagjai sa-
ját döntési rendszerüket maguk határozzák meg. Oldalál-
láspontnak tekintendő, ha a javaslatot az oldal tagjainak 
többsége támogatja és azt egyetlen, az oldalon részt vevő 
szervezet sem ellenzi.

6. §

(1) A FŐÉT munkáját plenáris ülésen végzi, munka-
végzése elősegítése érdekében munkacsoportot hozhat 
létre.

(2) A plenáris ülésre a munkavállalói oldal és a mun-
káltatói oldal is soros elnököt delegál, akik előkészítik és 
koordinálják az adott oldal munkáját a plenáris ülésen és 
az ülések között.

(3) A FŐÉT munkáját titkárság segíti. A Főpolgármes-
teri Hivatal gondoskodik a titkárság működésének sze-
mélyi és tárgyi feltételeiről.

7. §

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (Mötv.) 2. § (2) bekezdésében és 6. § a) pontjában 
foglaltakra tekintettel – a fővárosi szintű érdekegyeztetés 
érdekében Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (a továbbiak-
ban: FŐÉT) néven háromoldalú (tripartit) érdekegyez-
tető fórumot hoz létre és működtet a javaslatban foglal-
tak szerint.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásai-
nak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a la-
kosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu hon-
lapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tu-
domást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács (FŐÉT) létrehozá-
sának, tagjainak, feladatának és működésének részletes 
szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
48/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 22. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátá-
sáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (5) 
bekezdésének szövege a következő mondattal egészül ki:

„...A budapesti helyi menetrend szerinti közössé-
gi közlekedési személyszállítást a fővárosi lakcímmel 
rendelkező regisztrált álláskeresők díjmentesen vehetik 
igénybe, melynek költségeit az ellátásért felelős szintén a 
feladatellátási szerződés keretében biztosítja a Közleke-
désszervező részére.”

2. §

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Főváros biztosítani kívánja a Budapesten nyilván-
tartott álláskeresők számára, hogy ingyenesen használ-
hassák a közösségi közlekedés járműveit.

Az álláskeresőknek szóló havi bérletre való jogosult-
ság megállapítására Budapest Főváros Kormányhivata-
lával együttműködésben új igazolás kerül bevezetésre. 
A bérletet a BKK Zrt. kijelölt értékesítési helyein lehet 
kiváltani.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásai-
nak megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a la-
kosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu hon-
lapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tu-
domást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 21. § alapján az önkormányzat a 4. § (4) be-
kezdés d) pontjában szabályozott feladatokat a feladat el-
látásához szükséges forrásokkal együtt a közlekedésszer-
vezőnek adhatja át.

A 4. § (4) bekezdése d) pontja alapján a Fővárosban 
a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata a helyi köz-
lekedés díjainak szerződés keretében történő megállapí-
tása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, 
valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény díjmentes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendel-
kezései miatt a díjmentes utazás lehetőségét szükséges 
önkormányzati rendeletben is rögzíteni. 

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz. 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
49/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) 
Főv. Kgy. rendelet 1. § a) pontjában a „XVII., XVIII., 
XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerületeinek” szöveg-
rész helyébe a „XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. és XXIII. 
kerületeinek” szöveg lép.

2. §

A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. törvény úgy módosította a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvényt (Htv.), hogy 2011. január 1-től a 
kerületi önkormányzat által – a Htv. 1. § (2) bekezdése 
alapján – bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat 
helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendele-
tével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az 
érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előze-
tes beleegyezését adja. 

Tekintettel a Htv. rendelkezésére az idegenforgal-
mi adórendeletben rögzíteni kell annak területi hatá-
lyát. A 2020. adóévtől változik azoknak a kerületeknek a 
köre, melyekre az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. 
(VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet területi hatálya eddig kiter-
jedt, ezért szükséges a rendelet módosítása.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2020. adóév vonatkozásában 6 kerülettől érkezett 
átengedésről szóló válasz. A XIX. kerületi képviselő-tes-
tület az idegenforgalmi adó saját hatáskörben történő be-
vezetéséről döntött, azt nem engedte át a Fővárosi Ön-
kormányzatnak, ezért a rendelet hatálya alól kikerül a 
XIX. kerület.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
50/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés ön-
ként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köz-
tük a főváros díszvilágítását. 

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. 
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek 
üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését köve-
tően további objektumok Rendeletbe történő felvételére, 
valamint törlésére vonatkozó igény merült fel, melyek a 
módosítást indokolják.

Fentieken túl a Novotel Szálloda díszvilágítása meg-
újul, melynek üzemeltetéséről a továbbiakban a szálloda 
maga kíván gondoskodni, ezért a menedzsment kérte a 
Rendeletből való törlést.

2019. január 1-jén hatályba lépett a Budai Palotane-
gyed területén megvalósuló kiemelten közérdekű be-
ruházások megnevezéséről, valamint az ingatlanok va-
gyonkezelési feladatainak ellátásáról szóló 313/2018. 

(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Ren-
delet).

A Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a Vár-
kapitányság Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Várkapi-
tányság) az (1) bekezdés keretében ellátja a 2. mellék-
let szerinti épületek díszkivilágításának üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatokat.

A Korm. Rendelet 2. mellékletének 2–6. soraiban sze-
replő objektumok (a továbbiakban együtt: Objektumok) 
szerepelnek Rendelet mellékletében is. 

Mivel a Korm. Rendelet az Objektumok díszvilágítá-
si feladatait egyértelműen a Várkapitánysághoz rendelte, 
a Rendelet mellékletéből törölni kell az Objektumokat.

A rendeletmódosítás tervezetéhez a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült. 
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
meg történt 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

A Rendelet 1. mellékletének újabb objektumokkal 
való kiegészítéséről, illetve törléséről rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet az 50/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

1. A Rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 
a következő 3.10.–3.11. sorokkal egészül ki: 

A B

Sorszám Helyszín Objektum
…

„
3.10. Katinyi mártírok parkja Árpád vezér-szobor

3.11. Kálvin köz 4. Óbudai Református 
Templom „
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2. A Rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 
5.39. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

A B

Sorszám Helyszín Objektum

„
5.39. V., Jászai Mari tér Nagy Imre-szobor

3. A Rendelet 1. melléklet 10. pontjában foglalt táblá-
zat a következő 10.3.–10.4. sorokkal egészül ki: 

A B

Sorszám Helyszín Objektum
…

„

10.3. Ihász utca 15. Kőbányai Református 
Templom

10.4. Kápolna tér Conti kápolna

4. A Rendelet 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblá-
zat a következő 11.14.–11.15. sorokkal egészül ki: 

A B

Sorszám Helyszín Objektum
…

„

11.14. Gellérthegy Magyarok Nagyasszonya 
Sziklatemplom kereszt

11.15. Gellérthegy Gellérthegyi vízesés

5. Hatályát veszti 
5.1. a Rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblá-

zat 1.27.–1.28., 1.34.–1.35., valamint 1.46. sora,
5.2.  a Rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táb-

lázat 2.9. sora.

s

„

„

„
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
51/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a XXII. kerület Budatétény és Nagytétény

Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló
35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A XXII. kerület Budatétény és Nagytétény Duna-par-
ti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról 
szóló 35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormány-

zat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján 
dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével köz-
vetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére ál-
lapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi épí-
tési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési sza-
bályzatban együtt tervezendő terület: 
„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
  b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a 

tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó te-
lektömbök együtteséből álló, együttműködő össze-
függő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthe-
tő, ennek megfelelően VI. üteme a Budatétény és Nagy-
tétény Duna-parti területére vonatkozik.

Részletes indokolás

A rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-hoz

A hibajavítás érdekében a 35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. mellékletének 1., 2., 3. és 4. szelvényének 
módosításáról rendelkezik.

A R. 2. §-hoz

A R. hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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1. melléklet az 51/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*

A XXII. kerület Budatétény és Nagytétény Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („Duna-parti Építési Szabályzat VI. ütem Budatétény és Nagytétény Du-
na-parti területére vonatkozó Szabályozási Terv”) 1–4. szelvénye helyébe a következő 1–4. szelvény lép.

*A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
52/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
36/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-
parti építési szabályzatról szóló 36/2018. (X. 30.) Főv. 
Kgy. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint mó-
dosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormány-

zat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján 
dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével köz-
vetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére ál-
lapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi épí-
tési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési sza-
bályzatban együtt tervezendő terület: 
„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
 b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a 

tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó te-
lektömbök együtteséből álló, együttműködő össze-
függő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, 
ennek megfelelően VII. üteme a XIII. kerület Duna-parti 
területére vonatkozik.

Részletes indokolás

A rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-hoz

A hibajavítás érdekében a 36/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. mellékletének 1., 2. és 3. szelvényének módo-
sításáról rendelkezik.

A R. 2. §-hoz

A R. hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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1. melléklet az 52/2019. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez*

A XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 36/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet 1. melléklet („Duna-parti Építési Szabályzat VII. ütem XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Szabályozási 
Terv”) 1–3. szelvénye helyébe a következő 1–3. szelvény lép. 

*A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
53/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-par-
ti építési szabályzatról szóló 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormány-
zat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján 
dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével köz-
vetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére ál-
lapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi épí-
tési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési sza-
bályzatban együtt tervezendő terület: 
„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
  b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a 

tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó te-
lektömbök együtteséből álló, együttműködő össze-
függő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, 
ennek megfelelően IX. üteme Újbuda Duna-parti terüle-
tére vonatkozik.

Részletes indokolás

A rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-hoz

A hibajavítás érdekében a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. 
rendelet 1.a. mellékletének, 1.b. mellékletének, 1.c. mel-
lékletének és 1.d. mellékletének módosításáról rendel-
kezik.

A R. 2. §-hoz

A R. hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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*A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)

1. melléklet az 53/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*

Az Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. 
melléklet („Duna-parti Építési Szabályzat IX. ütem Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Szabályozási Terv”) 1–4. 
szelvénye helyébe a következő 1–4. szelvény lép.
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1. melléklet az 51/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
54/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a Duna-part 

Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdé-
sében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/A. § (2) bekezdés 
d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi sza-
kaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szó-
ló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(Az 1. mellékleten jelölt „Duna-parti városias jellegű 
sétány” kialakítása során)

„b) a sétány mentén a katasztrófavédelmi szempon-
tok figyelembevételével, valamint a Kiemelt Nemzeti Em-
lékhely településkép-védelmi környezetébe tartozó ingat-
lanok kivételével fasort kell telepíteni és fenntartani, és”

2. §

A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a
a) R. 22. § (1) bekezdés f) pontja és
b) R. 39. § (5) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § 
(7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormány-
zat felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat 
(DÉSZ) megállapítására.

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján 
dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna főmedrével köz-
vetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére ál-
lapítja meg az építés helyi rendjét.

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi épí-
tési szabályzat. A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési sza-
bályzatban együtt tervezendő terület: 
„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy
  b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a 

tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó te-
lektömbök együtteséből álló, együttműködő össze-
függő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, 
ennek megfelelően XI. üteme az V., IX. és XXI. kerület 
Duna-parti területére vonatkozik.

Részletes indokolás

A rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-hoz

A módosítással megszűnik a fasortelepítés kötelezett-
sége, így az Országház látványa nem sérül.

Az álló rendezvényhajó mint megengedett hajóosztály 
törlésével az Országház látványának és a Duna-part vá-
rosképének harmóniája megőrzésre kerül.

A R. 2. §-hoz

A rendelet 1. melléklet 1. szelvényén feltüntetésre 
kerül a 24897/4 hrsz. alatti ingatlan, mint a 19/2018. 
(II. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan.

A R. 3. §-hoz

a) A Margit híd és a Garibaldi utca közötti szakasz part-
használatánál az álló rendezvényhajó hajóosztály 
számára nem lesz lehetséges a parthasználat a Ki-
emelt Nemzeti Emlékhely Bizottság észrevétele alap-
ján. 

b) A 24897/4 hrsz. alatti ingatlan a 19/2018. (II. 14.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan, így a 
DÉSZ nem állapíthat meg rá beépítési szabályt.

A R. 4. §-hoz

A R. hatálybaléptetéséről rendelkezik.
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1. melléklet az 54/2019. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez*

A Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 
10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének 1. szelvénye helyébe a következő 1. szelvény lép.

*A térkép megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1–3.)
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