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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép ha-
tályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdése a főváros 
egészét érintő településrendezést a fővárosi önkormány-
zat feladatává teszi. Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)  
62. § (7) bekezdése 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Fővárosi 
rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. 
rendeletét (a továbbiakban: FRSZ).

Soroksár kerületi építési szabályzatának aktualizálá-
sa szükséges. A kerületi építési szabályzat beépítési para-
métereinek összhangban kell lennie az FRSZ által bizto-
sított lehetőségekkel.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kerületi épí-
tési szabályzat eltérésének igénye miatt a fővárosi tele-
pülésrendezési eszközök előzetes módosításáról gondos-
kodni kell.

Az FRSZ módosítása rendeletalkotással történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Soroksár kerületi építési szabályzatának az FRSZ-szel 
való összhangja biztosítása érdekében az FRSZ 1. mel-
lékletét képező 1:10 000 méretarányú tervlapsorozat 55-
212, 65-432, 65-434 szelvények tartalmának módosítá-
sára vonatkozik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 15/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez1

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet („A területfelhasználási 
egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra-elemek” című, M=1:10 000 méretarányú tervlapsorozat) 55-212, 65-
432, 65-434 szelvények helyébe a következő 55-212, 65-432, 65-434 szelvények lépnek:

1 A térképek megtekinthetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest Bárczy István utca 1–3.)
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
16/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 
az 1–24. § tekintetében a településkép védelméről szó-
ló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(1) bekezdésben, valamint a (4) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében 
a 25. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meg-
határozott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya Budapest Főváros településfejlesz-
tési koncepciójának, integrált településfejlesztési straté-
giájának, településrendezési eszközeinek, településképi 
arculati kézikönyvének és településképi rendeletének ké-
szítése vagy módosítása során a 2. § szerinti partnerekre 
és a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

2. §

A partnerségi egyeztetésben partner Budapest köz-
igazgatási területén

a) állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy in-
gatlantulajdonnal rendelkező természetes személy;

b) működő vallási közösség;
c) működő bejelentett országos vagy budapesti ha-

táskörű érdekképviseleti és civil szervezet, amely 
tevékenységi köre kiterjed a településfejlesztés-
sel kapcsolatos vagy a településrendezési eszkö-
zök tervezetének, valamint a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet tervezeteinek 
véleményezésére;

d) tevékenykedő gazdálkodó szervezet, amely ingat-
lantulajdonnal vagy telephellyel rendelkezik.

3. §

Partnerségi egyeztetésre
a) a településfejlesztési koncepció 

aa) készítése esetén az előzetes tájékoztató sza-
kaszban és munkaközi tájékoztató szakaszban, 

ab) módosítása esetén a munkaközi tájékoztató 
szakaszban;

b) az integrált településfejlesztési stratégia 
ba) készítése esetén az előzetes tájékoztató sza-

kaszban és munkaközi tájékoztató szakaszban, 
bb) módosítása esetén a munkaközi tájékoztató 

szakaszban;
c) a településrendezési eszköz 

ca) teljes eljárásban történő készítése esetén az elő-
zetes tájékoztató szakaszban, valamint a véle-
ményezési szakaszban,

cb) teljes eljárásban történő módosítása esetén a vé-
leményezési szakaszban, 

cc) egyszerűsített eljárásban történő készítése és 
módosítása esetén a véleményezési szakaszban,

cd) tárgyalásos eljárásban történő készítése és mó-
dosítása esetén a végső szakmai véleményezési 
szakasz megkezdése előtt 

ce) állami főépítészi eljárásban történő készítése 
és módosítása esetén a záró szakmai vélemény 
megkérése előtt;

d) a településképi arculati kézikönyv 
da) készítése esetén az előzetes tájékoztató sza-

kaszban és munkaközi tájékoztató szakaszban, 
db) módosítása esetén a munkaközi tájékoztató 

szakaszban;
e) a településképi rendelet 

ea) készítése esetén az előzetes tájékoztató sza-
kaszban és munkaközi tájékoztató szakaszban, 

eb) módosítása esetén a munkaközi tájékoztató sza-
kaszban

kerül sor.

II. fejezet
A partnerek tájékoztatásának módja

1. A településfejlesztési koncepció készítése 
és módosítása

4. §

(1) Településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: 
koncepció) készítése esetén az előzetes tájékoztató sza-
kaszban a főpolgármester 

a) az előzetes javaslatokat a lakossági fórum időpont-
ját legalább 8 nappal megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) Fővárosi Önkormányzat honlapja: www.

budapest.hu (a továbbiakban: honlap) főolda-
lán és 

ac) a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.) 
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elhelyezett hirdetőtábláján (a továbbiakban: 
Ügyfélszolgálati Irodában) 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon az előzetes javaslatokról tájé-

koztatót tart.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

(4) Az elkészült koncepció tervezetét a főpolgármester 
a munkaközi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(5) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 15 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(6) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

5. §

(1) A koncepció módosításakor a tervezetet a főpol-
gármester a munkaközi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 15 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

2. Az integrált településfejlesztési  
stratégia készítése és módosítása

6. §

(1) Integrált településfejlesztési stratégia (a további-
akban: stratégia) készítése esetén az előzetes tájékoztató 
szakaszban a főpolgármester 

a) az előzetes javaslatokat a lakossági fórum időpont-
ját legalább 8 nappal megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és

b) lakossági fórumon az előzetes javaslatokról tájé-
koztatót tart.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, illetve a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

(4) Az elkészült stratégia tervezetét a főpolgármester a 
munkaközi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(5) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, illetve a fórumtól számított 15 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(6) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

7. §

(1) A stratégia módosításakor a tervezetet a főpolgár-
mester a munkaközi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 15 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

3. A településrendezési eszközök készítése 
és módosítása

8. §

(1) A településrendezési eszközök teljes eljárásban 
történő készítése esetén a főpolgármester az egyeztetés 
előzetes tájékoztató szakaszában

a) az előzetes tájékoztatót a lakossági fórum időpont-
ját legalább 8 nappal megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és 
b) lakossági fórumon előzetes tájékoztatót tart.
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(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 30 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

(4) Az elkészült településrendezési eszköz tervezetét 
a főpolgármester az egyeztetés véleményezési szakaszá-
ban munkaközi tájékoztató formájában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(5) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(6) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

9. §

(1) A településrendezési eszközök teljes eljárásban 
történő módosítása esetén az elkészült településrendezési 
eszköz tervezetét a főpolgármester az egyeztetés vélemé-
nyezési szakaszában munkaközi tájékoztató formájában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti. 

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

10. §

(1) A településrendezési eszközök egyszerűsített eljá-
rásban történő készítése esetén az elkészült településren-
dezési eszköz tervezetét a főpolgármester az egyeztetés 
véleményezési szakaszában munkaközi tájékoztató for-
májában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és,
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

11. §

(1) A településrendezési eszközök egyszerűsített eljá-
rásban történő módosítása esetén az elkészült település-
rendezési eszköz tervezetét a főpolgármester az egyez-
tetés véleményezési szakaszában munkaközi tájékoztató 
formájában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

12. §

(1) A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás-
ban történő készítésekor az elkészült településrendezé-
si eszköz tervezetét az egyeztetés végső véleményezé-
si szakaszának kezdeményezése előtt a főpolgármester 
munkaközi tájékoztató formájában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

13. §

(1) A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás-
ban történő módosításakor az elkészült tervezetet a vég-
ső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a főpol-
gármester munkaközi tájékoztató formájában

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
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ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában 
közzéteszi és

b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

14. §

(1) Amennyiben a településrendezési eszközök tár-
gyalásos eljárásban történő készítésére vagy módosításá-
ra a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet 
esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet követ-
kezményeinek a felszámolása vagy a további, közvetle-
nül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt kerül sor, 
akkor az elkészült, illetve a módosított településrendezé-
si eszköz tervezetét a főpolgármester 

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

15. §

(1) A településrendezési eszközök állami főépítészi el-
járásban történő készítésekor és módosításakor a terveze-
tet a főpolgármester a záró szakmai vélemény megkérése 
előtt munkaközi tájékoztató formájában 

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában 

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumtól szá-
mított 8 napon belül a 20. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

4. A településképi arculati kézikönyv készítése 
és módosítása

16. §

(1) A településképi arculati kézikönyv (a továbbiak-
ban: Kézikönyv) készítése esetén a főpolgármester az 
előzetes tájékoztató szakaszban

a) az előzetes javaslatot a lakossági fórum időpontját 
legalább 8 nappal megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon az előzetes javaslatokról tájé-

koztatót tart.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

(4) Az elkészült Kézikönyv tervezetét a főpolgármes-
ter a munkaközi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(5) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(6) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

17. §

(1) A Kézikönyv módosításakor a főpolgármester a 
munkaközi tájékoztató szakaszban az elkészült tervezetet

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán, és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni. 

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 
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5. A településkép védelméről szóló rendelet 
készítése és módosítása

18. §

(1) A településkép védelméről szóló rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) készítése esetén a főpolgármester az 
előzetes tájékoztató szakaszban

a) az előzetes javaslatot a lakossági fórum időpontját 
legalább 8 nappal megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon az előzetes javaslatokról tájé-

koztatót tart.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fóru-
mon szóban, illetve a fórumot követő 8 napon belül a 20. 
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

(4) A Rendelet tervezetét a főpolgármester a munka-
közi tájékoztató szakaszban

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
ab) a honlap főoldalán és
ac) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(5) Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fóru-
mon szóban, illetve a fórumot követő 8 napon belül a 20. 
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni.

(6) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

19. §

(1) A Rendelet módosítása esetén a főpolgármester a 
munkaközi tájékoztató szakaszban az elkészült rende-
let tervezetét

a) a lakossági fórum időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően
aa) a honlap főoldalán és
ab) az Ügyfélszolgálati Irodában

közzéteszi és
b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) Az észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szó-
ban, valamint a fórumtól számított 8 napon belül a 20. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint lehet megtenni.

(3) A fórumon elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

6. A javaslatok, vélemények beküldésének 
és dokumentálásának, nyilvántartásának módja

20. §

(1) A partner az egyes eljárási szakaszokban meghatá-
rozottak szerint javaslatot, észrevételt nyújthat be

a) a tájékoztatóban meghatározott e-mail-címre elekt-
ronikus levélben történő megküldéssel, vagy

b) papír alapon, postai úton a Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztályának címezve (1052 Buda-
pest, Városház utca 9–11.) vagy az Ügyfélszolgála-
ti Irodán személyesen leadva. 

(2) A beérkezett javaslatot, észrevételt iktatás után 
a Főpolgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egysége 
(a továbbiakban: Főpolgármesteri Hivatal) kezeli.

(3) Az elfogadott, illetve el nem fogadott vélemények 
jogi és szakmai szempontokon alapuló indokolását a Fő-
polgármesteri Hivatal összesíti, és táblázatos formában 
feldolgozza az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat 
részeként.

III. fejezet
A beérkezett javaslatok, vélemények feldolgozása

21. §

(1) Az előzetes és a munkaközi tájékoztató szakasz-
ban lefolytatott partnerségi egyeztetés tájékoztatójában 
meghatározott határidő lejártát követő első munkanapon 
a Főpolgármesteri Hivatal a beérkezett partnerségi javas-
latokat, észrevételeket, azok érkeztetési időpontját és ik-
tatószámát jegyzőkönyvben összesíti. 

(2) A Főpolgármesteri Hivatal az előzetes tájékoztató 
szakaszban beérkező partnerségi javaslatokat, észrevéte-
leket és azok összesítő táblázatát megküldi a koncepció, 
a stratégia, a településrendezési eszköz és a Kézikönyv 
készítésével megbízott tervezőnek a dokumentáció ki-
dolgozásához. A Rendelet tervezetét a Főpolgármesteri 
Hivatal készíti elő.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal a munkaközi tájékoz-
tató szakaszban beérkező javaslatokat, észrevételeket és 
azok összesítő táblázatát megküldi a koncepció, a straté-
gia, a településrendezési eszköz és a Kézikönyv készíté-
sével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot ad az 
egyes észrevételek, illetve vélemények elfogadhatóságá-
ról. A rendelettervezethez beérkezett javaslatokat, észre-
vételeket a Főpolgármesteri Hivatal értékeli. 

(4) A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv 5 mun-
kanapon belül közzétételre kerül a honlapon.
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(5) A teljes eljárás véleményezési szakaszában, továb-
bá az egyszerűsített, a tárgyalásos és az állami főépítészi 
eljárás lefolytatásakor a tervezői szakmai javaslat alap-
ján a Főpolgármesteri Hivatal előterjesztést készít a Fő-
városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletben a 
Fővárosi Közgyűlés átruházott hatáskörében eljáró szer-
ve részére a beérkezett észrevételek, vélemények elfoga-
dására, illetve elutasítására és az elutasítások indoklására 
irányuló döntés érdekében. 

(6) A beérkezett vélemények, észrevételek elfogadásá-
ról vagy el nem fogadásáról szóló döntés honlapon törté-
nő közzétételével, vagy a véleményezésre rendelkezésre 
álló határidő eredménytelen elteltével kapcsolatos tájé-
koztatás közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.

(7) A Főpolgármesteri Hivatal a koncepció vagy stra-
tégia elfogadására irányuló előterjesztést készít elő a Fő-
városi Közgyűlés számára, amely tartalmazza a beérke-
zett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és 
azok indokolását.

(8) A Főpolgármesteri Hivatal a Kézikönyv vagy a 
Rendelet elfogadására irányuló előterjesztést készít elő 
a Fővárosi Közgyűlés számára, amelyben ismerteti a be-
érkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket 
és azok indokolását.

IV. fejezet
Az elfogadott koncepció, stratégia, 

településrendezési eszközök, településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát 

biztosító intézkedések

22. §

Az elfogadást követően a főpolgármester rövid, köz-
érthető összefoglaló kíséretében gondoskodik a honla-
pon az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezé-
si eszköz, Kézikönyv és a Rendelet teljes terjedelmében 
történő közzétételéről, és erről külön tájékoztató megje-
lentetéséről a honlapon és nyomtatásban az Ügyfélszol-
gálati Irodán.

7. Adatkezelés a partnerségi egyeztetés során

23. §

A partnerségi egyeztetés során felmerülő adatkezelés-
re vonatkozó lényeges információkat (így különösen az 

adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az 
adatkezelés időtartamát, az érintett jogait, jogorvoslati 
lehetőségeit) egyedi adatkezelési tájékoztató, a Fővárosi 
Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal ezzel ösz-
szefüggő adatkezelésének általános szabályait pedig – a 
vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok keretei 
között – a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri 
Hivatal adatvédelméről, adatbiztonságáról és a közérde-
kű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló normatív uta-
sítás tartalmazza, amelyek az önkormányzat honlapján 
bárki számára hozzáférhetők.

V. fejezet

Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott ha-
táskörök jegyzéke) „7. VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLE-
KEDÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG” 
cím 7.9. pontjának jogszabályi hivatkozása helyébe a kö-
vetkező jogszabályi hivatkozás lép:

„314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 39. § (2), 41. § (4), 
42. § (1), 42/A. § (1)”

26. §

A településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdésében a „telepü-
lésképi véleményt ad” szövegrész helyébe „– az érin-
tett kerületi önkormányzat polgármestere véleményének 
2 munkanapos határidővel történő kikérését követően – 
településképi véleményt ad” szöveg lép.

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

Általános indokolás

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény (a továbbiakban: törvény) 12. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (1) bekezdésben, valamint a (4) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott feladatkörében a Főváros Köz-
gyűlés megalkotja a partnerségi egyezetetés szabályairól 
szóló rendeletét.

A törvény értelmében a településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia, a településren-
dezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítését, módosítását széleskörű társadalmi bevonás és 
nyilvánosság biztosításával kell lefolytatni, amelynek ér-
dekében a helyi adottságoknak megfelelően szükséges a 
partnerségi egyeztetés részletes szabályainak rendeletben 
történő megalkotása.

Részletes indokolás

A partnerségi egyeztetés elfogadásának és módosítá-
sának folyamatát a törvény végrehajtási rendeleteként 
módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) szabályozza.

Az 1–3. §-hoz

Meghatározza Korm. Rendelet 29. és 29/A. §-ok fi-
gyelembevételével a rendelet hatályát, a partnerségi 
egyeztetésben részt vevő partnerek körét és a partnerségi 
egyeztetés során érinthető feladatokat.

A 4–5. §-hoz

A településfejlesztési koncepció készítésével és mó-
dosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés részletes 
szabályait írja elő.

A 6–7. §-hoz

Az integrált településfejlesztési stratégia készítésé-
vel és módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
részletes szabályait írja elő. 

A 8–15. §-hoz

A településrendezési eszközök készítésével és mó-
dosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés részletes 
szabályait írja elő. A településrendezési eszközök egyez-

tetési eljárásának típusai szerint határozza meg a partner-
ségi egyeztetés szabályait.

A 16–17. §-hoz

A településképi arculati kézikönyv készítésével és 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés részle-
tes szabályait írja elő.

A 18–19. §-hoz

A településkép védelméről szóló rendelet készítésé-
vel és módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
részletes szabályait írja elő.

A 20. §-hoz

A javaslatok, vélemények beküldésének és dokumen-
tálásának, nyilvántartásának módját, részletes szabálya-
it határozza meg.

A 21. §-hoz

A beérkezett javaslatok, vélemények feldolgozásának 
módját, szabályait állapítja meg az előzetes és a munka-
közi tájékoztató szakaszban. 

A 22. §-hoz

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezé-
si eszközök, településképi arculati kézikönyv és tele-
pülésképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedése-
it írja elő.

A 23. §-hoz

A partnerségi egyeztetés során felmerülő adatok keze-
lésének céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés időtarta-
máról rendelkezik.

A 24. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.

A 25. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását írja elő. A Városfejlesztési, 
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság feladatkö-
rét pontosítja.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
17/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai
által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § 
(1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek és a családok átmeneti otthonai által biztosított el-
látások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szó-
ló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai fel-
adatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szak-
mai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet, a 2013. évi V. tv a Polgári Tör-
vénykönyvről, valamint a 2016. évi CL. törvény az ál-
talános közigazgatási rendtartásról szabályaival együtt 
kell alkalmazni.”

2. §

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

„(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 
ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben megha-

tározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén 
gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásáról szóló törvény szerint a főváros te-
rületén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

 „(1) Budapest Főváros Önkormányzata a személyes 
gondoskodást igénybe vevők számára a következő szo-
ciális intézményi ellátási formákat biztosítja:

1. Ápolást-gondozást nyújtó intézmény: idősek ottho-
na

2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
a) időskorúak gondozóháza
b) éjjeli menedékhely
c) hajléktalan személyek átmeneti szállása és ehhez 

kapcsolódó külső férőhelyek
3. Nappali ellátást nyújtó intézmény: nappali melegedő
4. Családok átmeneti otthona és ehhez kapcsolódó 

külső férőhelyek
5. Utcai szociális munka szolgáltatás.”

4. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(3) Ha az ellátást igénylő törvényes képviselője ide-
iglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó ké-
relméhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szüksé-
ges.”

5. §

(1) Az R. 2. melléklet „ »A« adatlap idősek otthonai 
ellátás igényléséhez” cím helyébe a következő cím lép: 
„Adatlap idősek otthoni ellátás igényléséhez”.

(2) Az R. 2. melléklet „ »B« Adatlap Egészségi álla-
potra vonatkozó igazolása” cím helyébe a következő cím 
lép: „I. Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”.
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6. §

(1) Az R. 3. melléklet „ »C« Adatlap Jövedelemnyi-
latkozat megnevezése” cím helyébe a következő cím lép: 
„II. Jövedelemnyilatkozat”.

(2) A R. 3. melléklet „ »Vagyonnyilatkozat« (tartós 
bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell 
kitölteni)” cím helyébe a következő cím lép: „ »III. Va-
gyonnyilatkozat« (tartós bentlakásos intézményi ellátás 
kérelmezése esetén kell kitölteni)”.

7. §

Az R. az e rendelet 1. mellékletével egészül ki.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok 
átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról és 
azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) egyes szakaszai-
ban szabályozott intézményi ellátási formákban és ahhoz 
kapcsolódó eljárási rendben történt módosítási javaslat, a 
bekövetkezett jogszabályváltozások átvezetései és az in-
tézményrendszerben történt változások alapján. 

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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. I. fejezet Általános rendelkezések felsorolja 
azokat a jogszabályokat, amelyeket Budapest Főváros 
Közgyűlése rendeletével együtt kell alkalmazni. A felso-
rolt jogszabályok között nem szerepel a 2013. évi V. tv. a 
Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.), valamint 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. tv. (továbbiakban Ákr.). A Ptk. rendelkezései a tárgyi 
rendeletnél a gondnoksággal, képviselettel, szerződések-
kel kapcsolatos szabályokat, az Ákr. pedig a jogviszony-
nyal kapcsolatos eljárási szabályokat tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az R. hatályos rendelkezései között nem szerepel, 
hogy az igénylés időpontjában a bejelentett lakóhelynek 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló törvény szerint kell fennállnia. Ezt a sza-
bályt az R.-ben is át kell vezetni.

A 3. §-hoz 

A javasolt ellátási formák módosulásának átvezeté-
se szükséges.

A 4. §-hoz

Az ellátás igénybevételét kérő, ideiglenes gondnokság 
alatt álló személy a módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet alapján intézményi elhelyezésére vonatkozó ké-
relméhez elégséges a gyámhivatal előzetes jóváhagyása. 
Fentiek alapján indokolt az R. szabályozás pontosítása.

Az 5–6. §-hoz

A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet módosulásának 
megfelelően szükséges az R. mellékleteinek módosítása.

A 7. §-hoz

A 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mel-
léklete alapján kiállítandó az „Értékelő adatlap”, mely az 
R. 4. melléklete.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybelépéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 17/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2019. (IV. 24.) 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 és a (2) bekezdés 
f)–g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10. §-ában és a 23. § (4) bekezdés 4. 
és 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket 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 (továbbiak-
ban: R.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 

„(6) A személyi térítési díjat 
a) a hajléktalanok átmeneti szállásain, valamint a 

családok átmeneti otthonaiban tárgyhónap utolsó 
napjáig,

b) a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmé-
nyeknél havonta utólag

kell megfizetni.”

(2) Az R. 5. § (8) bekezdésben a „fejlesztő foglalko-
zásban” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás-
ban” szöveg lép.

(3) Az R. 7. § (4) bekezdésben az „a közigazgatási ha-
tósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény” szövegrész helyébe az „az általános közigazga-
tási rendtartásról szóló törvény” szöveg lép.

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellék-
lete lép. 

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

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. mellék-
lete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. mellék-
lete lép. 

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
– a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a kihirdetést követő hó-
nap 31. napján lép hatályba.

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

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) be-
kezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)–g) pontjában, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében 
a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes 
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények-
ben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő 
térítési díjakról rendeletet alkot.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) 17. § A rendelet tervezethez előírásai-
nak megfelelően készült hatásvizsgálatot az előterjesztés 
5. 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

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intéz-
mények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési 
díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről 
szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) szövegén átvezetésre kerülnek a családok 
átmeneti otthonánál a térítési díj megfizetésére vonatko-
zó határnapváltozás, valamint a vonatkozó jogszabályok-
kal történő egyezőség miatt indokolt módosítások.

A 2. §-hoz

Az 1–3. melléklet a rendelet hatálybalépését köve-
tő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díja-
kat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással 
betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás 
összegeit határozza meg intézményenként, azon belül 
telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egy-
ágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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A B C D
IDŐSEK OTTHONA

1.  IV., Baross u. 100. 
 1.1.    IV., Baross u. 100. 
 1.1.1.   gondozás
 1.1.1.1.    kétágyas elhelyezés 374 805 108 300 3 610
 1.1.1.2.    három-négyágyas elhelyezés 313 133 101 100 3 370
 1.1.2.   demens
 1.1.2.1.     kétágyas elhelyezés 438 737 109 200 3 640
 1.1.2.2.     három-négyágyas elhelyezés 411 556 102 750 3 425
 1.2.   IV., Csokonai u. 38. 
 1.2.1.    gondozás 290 155 88 350 2 945
 1.2.2.    demens 370 547 89 250 2 975
 1.3.   IV., Béla u. 18. 
 1.3.1.    gondozás 273 386 85 200 2 840
 1.3.2.    demens 348 307 86 850 2 895

2.  Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
 2.1.   VI., Rózsa u. 67. 
 2.1.1.   gondozás 257 827 77 550 2 585
 2.1.2.   demens 264 736 78 600 2 620
 2.2.   IX., Knézits u. 14. 
 2.2.1.   gondozás 258 570 85 950 2 865
 2.2.2.   demens 258 570 88 200 2 940
 2.3.    VII., Dózsa György út 82/B. 
 2.3.1.   gondozás 258 934 73 800 2 460
 2.3.2.   demens 255 338 84 450 2 815

3.  XVIII., Alacskai út 22.
 3.1.   XVIII., Alacskai út 22. 
 3.1.1.   gondozás 352 074 117 000 3 900
 3.1.2.   demens 361 102 120 000 4 000
 3.2.   XX., Virág Benedek utca 36. "A" épület
 3.2.1.   gondozás 324 992 108 000 3 600
 3.2.2.   demens 334 019 111 000 3 700
 3.3.    XX., Virág B. u. 36. "A" épület
 3.3.1.    gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 352 074 117 000 3 900
 3.3.2.    gondozás egyágyas elhelyezéssel 460 405 153 000 5 100
 3.4.   XX., Virág Benedek utca 36. "B" épület
 3.4.1.   gondozás 297 909 99 000 3 300
 3.4.2.   demens 306 937 102 000 3 400
 3.5.    XIX., Mészáros L. u. 26. 
 3.5.1.    gondozás 297 909 99 000 3 300
 3.5.2.    demens 306 937 102 000 3 400

4.  X., Halom u. 31.
 4.1.   X., Halom u. 31. 
 4.1.1.   gondozás 261 626 105 000 3 500
 4.1.2.   demens 291 415 120 000 4 000
 4.2.  X., Óhegy u. 48. "A" épület 
 4.2.1.   gondozás 215 863 83 400 2 780
 4.2.2.   demens 217 590 85 800 2 860
 4.3.   X., Óhegy u. 48. "B" épület 
 4.3.1.   gondozás 253 423 99 000 3 300
 4.3.2.   demens 254 934 102 000 3 400

és a családok átmeneti otthonai intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

1. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények

1. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
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A B C D
 4.4.   XXI., Tapló u. 1. 
 4.4.1.   gondozás 249 106 98 700 3 290
 4.4.2.   demens 251 696 101 700 3 390
 4.5.   X., Gergely u. 85. 
 4.5.1.   gondozás három- és négyágyas elhelyezés 283 428 111 000 3 700
 4.5.2.   demens egy- és kétágyas elhelyezés 344 949 129 000 4 300
 4.5.3.   demens három- és négyágyas elhelyezés 302 640 117 000 3 900
 4.5.4.   gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 345 380 120 000 4 000
 4.5.5.   gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 298 322 114 000 3 800

5.  XI., Kamaraerdei út 16. 
 5.1.  XI., Kamaraerdei út 16. "A" épület 
 5.1.1.    gondozás 239 056 99 000 3 300
 5.2.  "B" épület 
 5.2.1.    gondozás 239 056 99 000 3 300
 5.2 2.    demens 288 093 103 500 3 450
 5.3. "C" épület 
 5.3.1.   gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 265 618 137 400 4 580
 5.3.2.   gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 253 997 121 200 4 040
 5.4.   XI., Rupphegyi út 7. 
 5.4.1.   gondozás négyágyas elhelyezés 233 072 99 000 3 300
 5.4.2.   demens 277 466 103 500 3 450
 5.5.    XI., Bánk bán u. 12-20.
 5.5.1.   gondozás 238 998 99 000 3 300
 5.5.2.   demens 286 797 103 500 3 450

6.  XII., Kútvölgyi út 20-22. 
 6.1.   XII., Kútvölgyi út 20-22. 
 6.1.1.    gondozás egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 314 208 129 900 4 330
 6.1.2.    gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 309 208 119 100 3 970
 6.1.3.    gondozás többágyas elhelyezés 292 208 111 000 3 700
 6.1.4.    demens egyágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 329 208 129 900 4 330
 6.1.5.    demens többágyas elhelyezés 306 208 111 000 3 700
 6.2.   III., Ányos u. 
 6.2.1.    gondozás kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 299 208 121 200 4 040
 6.2.2.    gondozás többágyas elhelyezés 284 208 106 500 3 550
 6.2.3.    demens kétágyas elhelyezés (volt emelt szintű) 309 208 121 200 4 040
 6.2.4.    demens többágyas elhelyezés 296 208 106 500 3 550
 6.3.   XII., Mártonhegyi út 53.  
 6.3.1.    gondozás 269 208 88 200 2 940
 6.3.2.    demens 292 208 90 000 3 000
 6.4.   XII., Zugligeti út. 58. 
 6.4.1.    gondozás 272 181 88 200 2 940
 6.4.2.    demens 293 208 90 000 3 000

7.  XVII., Pesti út 117. 
 7.1.    gondozás 217 819 93 300 3 110
 7.2.    Semmelweis gondozási egység 235 278 113 100 3 770
 7.3.       demens 229 372 101 400 3 380
 7.4.       Gondozóház 176 829 95 400 3 180

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)
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A B C D

8. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. 
 8.1.   Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. "A" épület 
 8.1.1.    gondozás 237 708 96 000 3 200
 8.2.   "B" épület 
 8.2.1.    gondozás 232 862 73 500 2 450
 8.3.    "Új" épület  gondozás 238 517 102 000 3 400
8.4. Ozory ház demens 234 965 96 000 3 200

9. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. 
 9.1.      gondozás 200 091 71 100 2 370
 9.2.      demens 228 252 75 000 2 500

10. 9700  Szombathely, VI. Bogáti út 72. 
 10.1.   "Nagykastély" épület 
 10.1.1.     gondozás Új egyágyas elhelyezés  fürdőszobával 248 110 150 000 5 000
 10.1.2.     gondozás  Új kétágyas elhelyezés  fürdőszobával 243 599 120 000 4 000
 10.1.3.     gondozás  Új háromágyas elhelyezés  fürdőszobával 239 088 105 000 3 500
 10.1.4.     gondozás  Új négyágyas elhelyezés  fürdőszobával 236 832 100 000 3 335
 10.1.5.     gondozás  három- és több ágyas elhelyezés 210 269 95 000 3 165
 10.1.6.     demens 239 326 96 000 3 200
 10.2.    "Kiskastély" épület 
 10.2.1.     gondozás egyágyas elhelyezés  242 802 117 000 3 900
 10.2.2.     gondozás kétágyas elhelyezés 226 087 102 000 3 400
 10.2.3.     gondozás  három- és több ágyas elhelyezés 215 150 84 000 2 800
 10.2.4.     demens 243 319 84 000 2 800
 10.3.   "Pavilon" épület 
 10.3.1.     gondozás egyágyas elhelyezés  242 802 117 000 3 900
 10.3.2.     gondozás kétágyas elhelyezés 226 087 102 000 3 400
 10.3.3.     gondozás  három- és több ágyas elhelyezés 216 136 95 000 3 165
 10.3.4.     demens 246 268 96 000 3 200
 10.4.  8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. 
 10.4.1.      gondozás egyágyas elhelyezés 273 061 103 000 3 435
 10.4.2.      gondozás két- és többágyas elhelyezés 243 811 93 000 3 100
 10.4.3.      demens 275 503 96 000 3 200

11. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9-11. 
 11.1.     "A" épület 
 11.1.1.     gondozás 234 230 90 450 3 015
 11.1.2.     demens 243 657 95 150 3 170
 11.2.    "B" épület 
 11.2.1.      gondozás 234 230 83 950 2 800
 11.2.2.      demens 243 657 90 150 3 005
 11.3.    "C" épület 
 11.3.1.      gondozás 234 230 76 450 2 550
 11.3.2.      demens 243 657 79 850 2 660
 11.4.    2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10. 
 11.4.1.      "A" "B" C" és "G" épület  gondozás 234 230 67 100 2 235
 11.4.2.      "C" épület  demens 243 657 68 650 2 290

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)
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A B C D
12. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
      SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS 
      INTÉZMÉNYEI
      HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI 
      SZÁLLÁSAI 

 12.1.      Bp., XIII., Dózsa György út 152. 73 266 11 700 390 
 12.2.      Bp. VIII., Alföldi u. 6-8.
 12.2.1.    elhelyezés 15-17 ágyas szobában, vagy felső ágyon 92 656 0 0 
 12.2.2.    elhelyezés 7-14 ágyas szobában 78 508 5 400 180 
 12.3.      Bp. VIII., Kálvária u. 23. 152 242 9 000 300 
 12.4.      Bp. XI., Kocsis u. 5. 108 808 10 200 340 
 12.5.      Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 91 588 8 400 280 
 12.6.      Bp. IX., Táblás u. 31. 131 227 8 100 270 
 12.7.      Bp. X., Vaspálya u. 56. 119 534 8 400 280 
 12.8.      Bp. IX., Gyáli út 33-35. 82 192 10 200 340 
 12.9.      Bp. XV., Kőrakáspark u. 1-8. 99 367 11 100 370 
 12.10.    Bp. XIII., Szabolcs u. 33-35. 87 753 8700 290 
Átmeneti szállás külső férőhelyek
12.11   1106 Budapest X., Gyakorló utca 32. fsz. 1. 33 333
12. 12  1105 Budapest X., Kápolna utca 17. IV. 31. 33 333

használat alapján fizetendő lakhatási költség

használat alapján fizetendő lakhatási költség

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)
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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 261 468 145 500 4 850
  2.1.2.    kétágyas 253 118 121 200 4 040
  2.2.   XI., Rupphegyi út 7. 
  2.2.1.    egyágyas 291 339 145 500 4 850
  2.2.2.    kétágyas 247 639 121 200 4 040

4.  XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.   XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.1.    egyágyas 314 208 166 500 5 550
  3.1.2.    kétágyas 309 208 147 300 4 910
  3.2.   III., Ányos u. 
  3.2.1.    kétágyas 299 227 137 400 4 580

Szolgáltatási 
önköltség                 

(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

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 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézmény neve, címe

2. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
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A B C D

1. BUDAPESTI MÓDSZERTANI 
      SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS 
      INTÉZMÉNYEI
     CSALÁDOK  ÁTMENETI  OTTHONAI

 1.1.    Bp. XIV. Rákosszegpark 4. I.-II. 116 667 14 400 480
 1.2.    Bp. XIV. Rákosszegpark 4. III. 204 167 14 400 480

A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összege

Intézmény neve, címe
Szolgáltatási 

önköltség                 
(Ft/fő/hónap)

A Fővárosi Önkormányzat által 
megállapított intézményi térítési díj

havi összege 
(Ft/hónap) 

napi összege 
(Ft/nap)

3. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

3. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete
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A B C

1.  X., Halom u. 31.
 1.1.   X., Gergely u. 85. 
 1.1.1.     egyágyas 42 2 500 000
1.1.2.      kétágyas 56 800 000
 1.2.  X. Halom u. 31.
 1.2.1.     kétágyas 16 500 000

2.  XI., Kamaraerdei út 16. 
  2.1.   "C" épület
  2.1.1.    egyágyas 26 6 000 000
  2.1.2.    egyágyas, emeleti sarokszobák 6 4 500 000
  2.1.3.    kétágyas 68 2 000 000
  2.2.   XI., Rupphegyi út 7. 
  2.2.1.    egyágyas 4 4 500 000
  2.2.2.    kétágyas 30 2 000 000

3.  XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.   XII., Kútvölgyi út 20-22. 
  3.1.1.    egyágyas 18 2 700 000
  3.1.2.    kétágyas 35 1 980 000
  3.2.   III., Ányos u. 
  3.2.1.    kétágyas 25 1 872 000

4. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

Intézmény neve, címe Férőhelyek száma Belépési hozzájárulás összege (Ft/fő)

4. melléklet a 18/2019. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
19/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 

26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a Ma-
gyarország címerének és zászlajának használatáról, vala-
mint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tör-
vény 22. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete „Budapest Fő-
város Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím ki-
tüntetettjei” a következő szöveggel egészül ki:

„Dr. Antall József (1932–1993)
Béres Ilona
Dr. Csókay András
Darnyi Tamás
Dr. Hargitay András
Kállai Kiss Ernő
Korda György
Mindszenty József”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett 
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpol-
gári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. 
(VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. mellékletében tör-
ténő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új 
kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személye-
ket (Dr. Antall József, Béres Ilona, Dr. Csókay András, 
Darnyi Tamás, Dr. Hargitay András, Kállai Kiss Ernő, 
Korda György, Mindszenty József), akiknek 2019. évben 
díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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II. rész

Kivonat a Fővárosi Közgyűlés
2019. február 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

79/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
 1. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra pénz-

ügyi, gazdálkodási tanácsadó szolgáltatások 
igénybevételéhez 

 2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 
2019. évi összevont költségvetésére 

 3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. 
(XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

 4. Tájékoztató a főpolgármester 2019. évi szabad-
sága ütemezéséről  

 5. Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési 
elektronikus rendszer kialakítására és beveze-
tésére vonatkozó megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 6. Javaslat egyes beruházási és felújítási engedé-
lyezési okmányok jóváhagyására 
a) Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illeté-

kességi körébe tartozó feladatok 
b) Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes il-

letékességi körébe tartozó feladatok 
 7. Javaslat a 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14. 

fszt. 13. szám alatti (233 m²) és a 1088 Bu-
dapest, Puskin u. 24. szám fszt. 1. szám alatti 
(94 m²) ingatlanok együttes értékesítésére 

 8. Javaslat a közterület- és városrésznevek meg-
állapításáról, azok jelöléséről, valamint a ház-
szám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének 
módosítására; valamint javaslat névtelen fővá-
rosi közterület elnevezésére és meglévő elneve-
zések pontosítására 

 9. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti 
terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rende-
zési szabályzat (FRSZ) III. kerület Szent Margit 
Kórház és környezete területére vonatkozó eseti 
módosításának elfogadására

10. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkeze-
ti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros 
rendezési szabályzatának (FRSZ) IV. kerület 
István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Mun-
kásotthon utca által határolt területre vonatkozó 
eseti módosításának elfogadására 

11. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti 
terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rende-
zési szabályzatának (FRSZ) Egészséges Buda-

pest Program I. területre vonatkozó (Dél-Pesti 
Centrum) eseti módosításának elfogadására 

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
álló közterületek használatáról szóló 3/2013. 
(III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítására 

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

14. Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel megkötött fővárosi 
vagyont érintő földalatti távhővezetékekről szó-
ló szerződés 2. módosítására 

15. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. és az Új 
Színház Nonprofit Kft. alapító okiratainak mó-
dosítására 

16. Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes 
ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozata-
lára 

17. Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményeivel kapcsolatos fenn-
tartói döntések meghozatalára 

18. Javaslat mérő és kapcsoló-berendezések elhe-
lyezését szolgáló közérdekű használati jog ala-
pítására a Budapest, Állatkerti krt. 14. szám 
alatt található (Fővárosi Állat- és Növénykert) 
ingatlanon 

19. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvánnyal 2018. október 4-én kötött támo-
gatási szerződés elszámolásának elfogadására

20. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2019. március 7-én tartandó rendkívüli közgyű-
lésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes 
döntés meghozatalára 

21. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron követ-
kező közgyűlésének napirendi pontjaira vonat-
kozó előzetes tulajdonosi döntések meghozata-
lára

22. Javaslat Budapest stratégiai zajtérképére alapu-
ló zajcsökkentési intézkedési terv elfogadására 

23. Javaslat a Fővárosi Vízművek által benyújtandó 
víziközmű rendszerek fejlesztésekre irányuló 
pályázatokhoz kapcsolódó döntésekre 

24. Javaslat a fővárosi légszennyezettségi helyze-
tekben közcélú tájékoztatási feladat ellátására 
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25. Javaslat az UEFA EURO 2020 labdarúgó Euró-
pa-bajnoksághoz kapcsolódó, a rendező városi 
szerződésből adódó kötelezettségek teljesítésére

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Cseppkő 
Óvoda között kötendő együttműködési megál-
lapodás jóváhagyására a Bozsik Programhoz 
kapcsolódóan 

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő egyes művészeti alkotásokkal kapcso-
latos döntések meghozatalára 

28. Javaslat a Liget Park Rehabilitáció II. ütemének 
megvalósulása során áthelyezésre kerülő egyes 
művészeti alkotásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

29. Javaslat egyes tulajdonosi döntések meghozata-
lára Tóth Dávid: Széll Kálmán szobra ügyében 

30. Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi 
Programról szóló beszámoló elfogadására 

31. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határoza-
tok végrehajtásáról

32. A BKV Zrt. tulajdonában lévő Sport utcai ingat-
lan fejlesztési koncepciójának elfogadása 

33. Javaslat közterület-használati önkormányzati 
hatósági ügyben szükséges döntés meghozata-
lára.

34. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői-
nek munkavégzésre irányuló további jogviszo-
nyával kapcsolatos döntésre 

A napirend 1. pontja: Javaslat előzetes kötelezettség-
vállalásra pénzügyi, gazdálkodási tanácsadói szolgálta-
tások igénybevételéhez

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

80/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2019–2021. években igénybe kí-
ván venni pénzügyi, gazdálkodási tanácsadói szol-
gáltatásokat.

81/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a pénz-
ügyi, gazdálkodási tanácsadói szolgáltatások fi-
nanszírozására a fedezetet Budapest Főváros Ön-
kormányzata éves összevont költségvetésében a 
„880202 Pénzügyi tanácsadói szolgáltatások ellátá-
sa” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi 
dologi kiadás) előirányzatán 2019. évben 15 240 E 
Ft, 2020. évben 22 860 E Ft és 2021. évben 7 620 E 
Ft összegben biztosítja. 

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépése, 2020., 2021. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Ko-
vács Péter 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

82/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Szaniszló Sándornak a napirendi 
vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indít-
ványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

83/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gál József alábbi módosító indít-
ványát:
„A „Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadá-
si előirányzatának csökkentése 270 000 E Ft-tal, 
a „Budapesti lakhatási problémák feltérképezése, 
stratégia és akcióterv kidolgozása” cím kiadási elő-
irányzatának növelése 270 000 E Ft-tal.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

84/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költ-
ségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösz-
szesen 386 117 035 E Ft-ban határozza meg.

85/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy 2020–2022-ig – az adós-
ságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájáru-
lás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet alapján definiált – saját bevétele-
inek összege várhatóan 608 544 701 E Ft, adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
várhatóan 23 813 342 E Ft. 

86/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali 
feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése 
szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszer-
zési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet 
biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 8/2019. (III. 7.) önkormányzati rendeletét 
Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont 
költségvetéséről az előterjesztés 9. számú melléklete sze-
rinti tartalommal.
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A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

87/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
támogatja a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum létrehozását azzal, hogy annak elnöke a fő-
polgármester, társelnöke pedig Budapest rendőrfő-
kapitánya.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

88/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum feladatait, célkitűzése-
it, működési rendjét, az egyeztető fórum munkájá-
ban résztvevők körét a Fővárosi Közgyűlés soron 
következő ülésén mutassa be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése 

Felelős: Tarlós István 

A napirend 4. pontja: Tájékoztató a főpolgármester 
2019. évi szabadsága ütemezéséről

Előterjesztő: Tarlós István 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

89/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján 
jóváhagyja a főpolgármester 2019. évi szabadsága 
ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatá-
rozottak szerint. 

A napirend 5. pontja: Javaslat a fővárosi integrált 
viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és 
bevezetésére vonatkozó megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

90/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi integrált 
viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítása 
és bevezetése érdekében a BKK Zrt. vezérigazga-
tója útján, az érintett szervezetek bevonásával gon-
doskodjon az előterjesztésben bemutatott keretek 
szerinti együttműködési megállapodás tervezetének 
előkészítéséről és kidolgozásáról. Felkéri továbbá a 

főpolgármestert az együttműködési megállapodás 
tervezetének a Kormányzattal történő egyeztetését 
követő Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére. 

Határidő: 2019. április 30.  
Felelős: Tarlós István 

91/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az együttműködé-
si megállapodás előkészítésével párhuzamosan és 
azzal összhangban a fővárosi integrált viteldíj be-
szedési elektronikus rendszer bevezetése és a NEJP 
Központi Rendszerhez való csatlakozás érdekében 
– a BKK Zrt. vezérigazgatója útján az érintett kor-
mányzati szereplők bevonásával – gondoskodjon a 
felelősségi és feladatmeghatározást, jogi és finan-
szírozási feltételeket tartalmazó részletes koncep-
ció előkészítéséről, és azt a szükséges döntésekkel 
együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 6. pontja: Javaslat egyes beruházási és 
felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

a) Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi 
körébe tartozó feladatok

b) Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékes-
ségi körébe tartozó feladatok

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

92/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, lakásgazdálko-
dási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7353. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítá-
sát, valamint a 7744. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratát;
b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, lakásgazdál-
kodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” 
cím alatt szereplő 7146. és a 7148. egyedi azonosító 
számú felújítási feladat engedélyokiratainak 3. sz. 
módosítását;
c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, informatikai 
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 7577. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6938. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
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délyokiratának 5. sz. módosítását, a 7193., 7210. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok enge-
délyokiratainak 3. sz. módosítását, a 7337., 7338. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok enge-
délyokiratainak 2. sz. módosítását, a 7621. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratának 1. sz. módosítását, a 7719., 7709., 7710., 
7708., 7716., 7711., 7718., 7717., 7706., 7713., 
7707., 7704., 7700., 7699., 7703., 7714. és a 7705. 
egyedi azonosító számú beruházási feladatok en-
gedélyokiratait, valamint a 7149. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását;
d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7090. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítá-
sát, a 7308. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7589. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 1. sz. módosítását, az 5925. egyedi 
azonosító számú beruházási feladatok engedélyok-
iratának 10. sz. módosítását, a 7011. egyedi azo-
nosító számú beruházási feladatok engedélyokira-
tának 5. sz. módosítását, a 7212. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását, a 7340., 7311. egyedi azonosító szá-
mú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. 
módosítását, a 7690., 7701., 7692., 7691., 7694., 
7695., 7702., 7697., 7698., 7696. egyedi azonosító 
számú beruházási feladatok engedélyokiratát, va-
lamint a 7025. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;
e) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági el-
látási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 
7581. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6478. egye-
di azonosító számú felújítási feladat engedélyokira-
tának 8. sz. módosítását, a 7078. egyedi azonosító 
számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. 
módosítását, a 7077. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 
valamint a 7238. és 7243. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosí-
tását;
f) az előterjesztés 8. sz. melléklete, igazgatási fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 7735. és 7731. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratát;
g) az előterjesztés 17. sz. melléklete, igazgatási 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7732. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratát,
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 10 munkanapon belül 

Felelős: Tarlós István 

93/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, városépítési fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 7525. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, közlekedési fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 5764. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat 14. sz. módosítását, a 7079. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. 
módosítását, a 4884. egyedi azonosító számú beru-
házási feladathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás 5. sz. módosítását, 
a BKK által megvalósítandó feladatok közül 
a 6841. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 7. sz., valamint a kapcsolódó 
megvalósítási megállapodás 8. sz. módosítását, a 
6999. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának, valamint a kapcsolódó meg-
valósítási megállapodás 7. sz. módosítását, a 7521. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat célok-
mányának, valamint a kapcsolódó megvalósítási 
megállapodás 2. sz. módosítását, a 7519. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat célokmányá-
nak, valamint a kapcsolódó megvalósítási megál-
lapodás 1. sz. módosítását, a 7512. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának, 
valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 
2. sz. módosítását, a 7098. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz., vala-
mint a kapcsolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. 
módosítását, a 7094. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 6. sz., valamint a 
kapcsolódó fejlesztési megállapodás 10. sz. módo-
sítását, a 7110. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 5. sz., valamint a kap-
csolódó fejlesztési megállapodás 6. sz. módosítását, 
a 7111. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 4. sz., valamint a kapcsolódó 
fejlesztési megállapodás 5. sz. módosítását, a 7302. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának, valamint a kapcsolódó fejleszté-
si megállapodás 2. sz. módosítását, a 7109. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 4. sz., valamint a kapcsolódó fejlesztési meg-
állapodás 5. sz. módosítását, a 7142. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának, 
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valamint a kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. 
sz. módosítását, a 7251. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának, valamint a 
kapcsolódó fejlesztési megállapodás 4. sz. módo-
sítását, a 7504. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának, valamint a kapcso-
lódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását, a 
7510. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 2. sz., valamint a kapcsolódó 
fejlesztési megállapodás 8. sz. módosítását, a 7506. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának, valamint a kapcsolódó fejleszté-
si megállapodás 2. sz. módosítását, a 7097. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 4. sz., valamint a kapcsolódó fejlesztési meg-
állapodás 8. sz. módosítását, a 7518. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának, 
valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 
1. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvé-
delmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő a 7070. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítá-
sát, a 6723. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 7643. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 1. sz. módosítását, a 7591. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 1. sz. módosítását;
d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, vízgazdálkodá-
si feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6148. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának 16. sz. módosítását, 
a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 20. sz. módosítását, a 7575. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 3. sz. módosítását, a 7636. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 1. sz. módosítását;
e) az előterjesztés 9. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 6940. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának, valamint a kapcsoló-
dó megvalósítási megállapodás 5. sz. módosítását, 
a 7499., 7447. és a 7573. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának, valamint a 
kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2. sz. mó-
dosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 11. sz. módosítását, 
a 7768. és a 7769. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratát, valamint a kapcsoló-
dó megvalósítási megállapodásait, a 7206. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 3. sz. módosítását, a 7181. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. 
módosítását, a 7303. egyedi azonosító számú beru-
házási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítá-

sát, a 7639. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7665. 
és a 7651. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7723. 
és a 7734. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratait, a 7190. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. 
módosítását, 7445. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
7683. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 7730. egye-
di azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratát, a 7174. egyedi azonosító számú beruházási 
feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 
7390., 7397., 7364. 7366. és a 7493. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának 
2. sz. módosítását, a 7290. és a 7496.egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának 
3. sz. módosítását, a 7498. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módo-
sítását, a 7495. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 
7493. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 
7724. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratát;
f) az előterjesztés 10. sz. melléklete, szociális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 6941. egyedi azonosító számú beruházási fel-
adat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7204. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 3. sz. módosítását, a 7675. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 1. sz. módosítását, a 7754., 7759. és a 7720. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratát, a 7666. és a 7678. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, a 7740. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratát, a 7552. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 3. sz. módosítását, a 7673. egyedi azonosí-
tó számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. 
sz. módosítását, a 7344. és 7348. egyedi azonosí-
tó számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. 
sz. módosítását, a 7660. és a 7672. egyedi azono-
sító számú beruházási feladat engedélyokiratának 
1. sz. módosítását, a 7738. egyedi azonosító számú 
beruházási feladat engedélyokiratát, a 7187. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 4. sz. módosítását, a 7712. és 7715. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyok-
iratát, a 7652. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 
a 7728., 7729., 7721. és a 7745. egyedi azonosító 
számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7686. 
egyedi azonosító számú beruházási feladat enge-
délyokiratának 1. sz. módosítását, a 7756., 7722., 



850 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2019. április 24.

7767. és a 7764. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratait;
g) az előterjesztés 11. sz. melléklete, köznevelési 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7170. egyedi azonosító számú beruházá-
si feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 
7453. és a 7530. egyedi azonosító számú beruhá-
zási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
a 7663. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7753., 
7758., 7737. és a 7757. egyedi azonosító számú be-
ruházási feladat engedélyokiratát, a 7658. egyedi 
azonosító számú beruházási feladat engedélyokira-
tának 1. sz. módosítását, valamint a 7761., 7749. és 
a 7752. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratát;
h) az előterjesztés 12. sz. melléklete, sport felada-
tok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szerep-
lő 7424. egyedi azonosító számú beruházási feladat 
engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 10 munkanapon belül  

Felelős: Tarlós István 

94/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány 
jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a cél-
okmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdé-
se, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyásá-
ra vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat 
módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja 
a) az előterjesztés 14. sz. melléklete, közlekedési 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő a BKK által megvalósítandó feladatok kö-
zül a 6838. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratának, valamint a kapcsolódó 
megvalósítási megállapodás 7. sz. módosítását, 
7132. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratának, valamint a kapcsolódó megvaló-
sítási megállapodás 4. sz. módosítását;
b) az előterjesztés 15. sz. melléklete, vízgazdálko-
dási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím 
alatt szereplő 7248. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 18. sz. melléklete, kulturális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7650. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratának, valamint a kapcsoló-
dó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását, 
7482. és 7485. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratának, valamint a kapcsoló-
dó megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását, 
7481. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-

gedélyokiratának, valamint a kapcsolódó megva-
lósítási megállapodás 2. sz. módosítását, 7428. és 
a 7426. egyedi azonosító számú felújítási feladat 
engedélyokiratának, valamint a kapcsolódó meg-
valósítási megállapodás 2. sz. módosítását, 7405. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának, valamint a kapcsolódó megvalósítási 
megállapodás 3. sz. módosítását, 7422. és 7467. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának, valamint a kapcsolódó megvalósítási 
megállapodás 2. sz. módosítását, 7681. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladat engedélyokiratának, 
valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 
1. sz. módosítását, a 7501. és a 7175. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 
3. sz. módosítását, 7199. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módo-
sítását, 7120. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, 7300. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának 4. sz. módosítását, 7545. egyedi azono-
sító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. 
sz. módosítását, 7631. egyedi azonosító számú fel-
újítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítá-
sát, 7543. és 7368. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
7177. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratának 3. sz. módosítását, 7408. egyedi 
azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratá-
nak 2. sz. módosítását, 7682. egyedi azonosító szá-
mú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-
dosítását, 7762. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratát;
d) az előterjesztés 19. sz. melléklete, szociális fel-
adatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt sze-
replő 7163. egyedi azonosító számú felújítási fel-
adat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7763. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratát, a 7592. 7595., 7667. és a 7677. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladat engedélyokiratainak 
1. sz. módosítását, a 7741. és a 7742. egyedi azo-
nosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, 
7169. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratának 3. sz. módosítását, 7680. egyedi 
azonosító számú felújítási feladat engedélyokira-
tának 1. sz. módosítását, a 7766. egyedi azonosí-
tó számú felújítási feladat engedélyokiratát, 7676. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának 1. sz. módosítását, 7739. egyedi azono-
sító számú felújítási feladat engedélyokiratát, 7418. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának 2. sz. módosítását, 7765. egyedi azono-
sító számú felújítási feladat engedélyokiratát, 7168. 
egyedi azonosító számú felújítási feladat engedély-
okiratának 3. sz. módosítását, 7376., 7372., 7377., 
7375. és a 7374. egyedi azonosító számú felújítá-
si feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
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7597., 7599. és a 7609. egyedi azonosító számú fel-
újítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítá-
sát, 7746., 7747., 7748., 7751., 7736., 7725., 7726. 
és 7727. egyedi azonosító számú felújítási feladat 
engedélyokiratát;
e) az előterjesztés 20. sz. melléklete, köznevelési 
feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt 
szereplő 7653. és 7664. egyedi azonosító számú 
felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módo-
sítását, a 7733. egyedi azonosító számú felújítási 
feladat engedélyokiratát, 7605. egyedi azonosító 
számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. 
módosítását, 7464. egyedi azonosító számú felújí-
tási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, 
7760. egyedi azonosító számú felújítási feladat en-
gedélyokiratát, 
és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletek-
hez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tar-
talommal történő aláírásra.

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba-
lépését követő 10 munkanapon belül  

Felelős: Tarlós István 

A napirend 7. pontja: Javaslat a 1088 Budapest, 
Bródy Sándor u. 14. fszt. 13. szám alatti (233 m²) és a 
1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 1. szám alatti (94 m²) 
ingatlanok együttes értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

95/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.). Főv. Kgy. rendelet 
23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek 
nyilvánítja a Budapest Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala által Budapest VIII. kerület 
belterület, 36528/0/A/13 helyrajzi számon nyilván-
tartott, természetben a 1088 Budapest, Bródy Sán-
dor utca 14. fszt. 13. szám alatt található, 233 m² 
alapterületű, iroda megnevezésű társasházi ingat-
lan – a közös tulajdonból hozzá tartozó 549/10000 
eszmei hányaddal –, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező, Budapest 
Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala ál-
tal Budapest VIII. kerület belterület, 36528/0/A/7 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 
1088 Budapest, Puskin u. 24. szám fszt. 1. alatt ta-
lálható, 94 m² területű, lakás megnevezésű társas-
házi ingatlan – és a közös tulajdonból hozzá tarto-
zó 222/10000 eszmei  hányaddal – együttes üzleti 
egységként történő értékesítése tárgyában lefoly-
tatott nyilvános, kétfordulós pályázati eljárást az-
zal, hogy az ingatlanokra kiírt értékesítési pályázat 
nyertese, így az ingatlanok vevője 1/1 arányban az 

SM Ingatlanhasznosító Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (rövidített cégnév: SM Ingatlan-
hasznosító Kft., cégjegyzékszám: 13-09-193216, 
székhely: 2030 Érd, Kaktusz utca 31/A., adószám: 
26323480-2-13, statisztikai számjel: 26323480-
6820-113-13, képviseli: Szidonya István ügyveze-
tő) nettó 204 700 000 Ft vételár összeggel, azzal, 
hogy Ingatlan1 tekintetében az általános forgalmi 
adó összegét a vevő közvetlenül fizeti meg az adó-
hatóságnak, míg Ingatlan2 értékesítése mentes az 
általános forgalmi adó alól.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. számú 
mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerző-
dést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gon-
doskodjon az adásvételi szerződésnek a BFVK 
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés és 
a BFVK Zrt. részére adott igazolás és általános 
meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró 
BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 8. pontja: Javaslat a közterület- és város-
résznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint 
a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. 
(XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítá-
sára; valamint javaslat névtelen fővárosi közterület elne-
vezésére és meglévő elnevezések pontosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 9/2019. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a 
94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

96/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a főváros területén közterületet ne-
vez el az alábbiak szerint:

Kerület Korábbi elnevezés/hrsz. Új elnevezés

XIV.

31928/14 hrsz.-ú névtelen
közterület Róna utcától
Padlizsán utcáig terjdő
része

Jichák Rabin 
park

XX. Alsóhatár út (178786
és 180488 hrsz.) Alsó határút

XXIII. Alsó határ út (180490 
és 183458 hrsz.) Alsó határút

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest fővá-
ros rendezési szabályzat (FRSZ) III. kerület Szent Margit 
kórház és környezete területére vonatkozó eseti módosí-
tásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 10/2019. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Buda-
pest III. kerület Szent Margit Kórház és környezete terü-
letére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

97/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest III. kerület Szent Margit Kór-
ház és környezete területére vonatkozóan a tárgyi 
módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015. 
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Buda-
pest főváros településszerkezeti terv szöveges le-
írása az előterjesztés 2. számú mellékletében, a 
Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét ké-
pező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás 65–231 és 65–233 szelvényei 
az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak-
nak megfelelően módosul.

98/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben sze-
replő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő 
átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István 

99/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az álla-
mi főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes 
államigazgatási szervet, valamint Budapest Fővá-
ros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István 

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest fővá-
rosi településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Buda-
pest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) IV. kerület 
István út – Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon 
utca által határolt területre vonatkozó eseti módosításá-
nak elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 11/2019. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Bu-
dapest IV. kerület Újpest, István út – Tavasz utca – Már-
tírok útja – Munkásotthon utca által határolt tömb terü-
letére vonatkozóan az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest IV. kerület Újpest, István út– 
Tavasz utca – Mártírok útja – Munkásotthon utca 
által határolt tömb területére vonatkozóan a tárgyi 
módosítási javaslatot, amely szerint az 50/2015. 
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Buda-
pest főváros településszerkezeti terv szöveges le-
írása az előterjesztés 2. számú mellékletében, a 
Fővárosi településszerkezeti terv mellékletét ké-
pező 1:10 000 méretarányú Szerkezeti tervlap 1. 
Területfelhasználás 65–231 szelvénye az előter-
jesztés 3. számú mellékletében foglaltaknak meg-
felelően módosul.

101/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben sze-
replő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő 
átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

102/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az álla-
mi főépítészi hatáskörében eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatalát, az eljárásban részt vevő összes 
államigazgatási szervet, valamint Budapest Fővá-
ros IV. kerület Újpest Önkormányzata polgármes-
terét tájékoztassa.

Határidő: 45 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest fő-
város rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest 
Program I. területre vonatkozó (Dél-pesti Centrum) eseti 
módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

103/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat-
tal elfogadott Budapest fővárosi településszerkezeti 
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tervének módosítását az előterjesztés 3–6. sz. mel-
lékletei szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 12/2019. (III. 18.) önkormányzati rendele-
tét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az elő-
terjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

104/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekben sze-
replő módosítások fővárosi nyilvántartáson történő 
átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

105/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben 3 éven belül nem va-
lósul meg a 38286/5 és a 38286/6 hrsz. ingatlanok 
egészségügyi célú kiváltása, úgy kezdeményezi Bu-
dapest főváros településszerkezeti terv ismételt mó-
dosítását, amelynek keretében a 38286/5 és a 38286/6 
hrsz. ingatlanok a K-EÜ övezetből VI-2: 2.25 
(1.5 + 0.75) övezetbe visszasorolásra kerülnek.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 
szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 13/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú mellék-
lete szerint.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzem-
képtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

A Fővárosi Közgyűlés 

megalkotja 14/2019. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel vá-

rakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás 
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabá-
lyozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 14. pontja: Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel 
megkötött fővárosi vagyont érintő föld alatti távhővezeté-
kekről szóló szerződés 2. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a FŐTÁV Budapesti Táv-
hőszolgáltató Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában álló föld alatti távhővezetékekre vonat-
kozó vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítását 
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 15. pontja: Javaslat a Vígszínház Non-
profit Kft. és az Új Színház Nonprofit Kft. alapító okira-
tainak módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

107/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a 
Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társa-
ság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú mel-
léklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az elő-
terjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módo-
sítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és kiadására, valamint arra, hogy az 
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értel-
mében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse 
annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjé-
nek közreműködésével gondoskodjon a változások 
Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

108/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-



854 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2019. április 24.

sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új 
Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság 
alapító okiratát az előterjesztés 3. számú mellék-
lete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az elő-
terjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módo-
sítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és kiadására, valamint arra, hogy az 
alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értel-
mében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse 
annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjé-
nek közreműködésével gondoskodjon a változások 
Cégbírósághoz való bejelentéséről. 

A napirend 16. pontja: Javaslat a köznevelési ága-
zathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalára

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

Határozat
 Fővárosi Közgyűlés

109/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés 1. 
számú módosítását az előterjesztés 3. számú mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgár-
mestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

110/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Közép-Budai Tankerületi Központ 
által kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú 
módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a 
szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

111/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-
pont által kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú 
módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete 
szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a 
szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap 
Felelős: Tarlós István 

112/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
8. §-a alapján úgy dönt, hogy a Budapest IV. ker. 
75603 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 
1048 Budapest, Megyeri út 45. szám alatt lévő in-
gatlant kivonja a Budapest Főváros Vagyonkezelő 
Központ Zrt. részére üzemeltetésre, hasznosításra, 
értékesítésre átadott forgalomképes vagyoni kör-
ből és köznevelési ágazati körbe vonja, egyidejű-
leg forgalomképtelenné nyilvánítja és vagyonkeze-
lésbe adja az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
részére. 

Határidő: az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 
részére történő vagyonkezelői jog bejegyzése

Felelős: Tarlós István 

113/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Bu-
dapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. 2019. 
évi éves közszolgáltatási szerződése a 75603 hely-
rajzi szám alatt felvett, természetben 1048 Buda-
pest, Megyeri út 45. szám alatt lévő ingatlan kive-
zetésével kerüljön megkötésre.

Határidő: a BFVK Zrt. 2019. évi közszolgáltatási 
szerződésének megkötése

Felelős: Tarlós István 

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapesti Mód-
szertani Szociális Központ és Intézményeivel kapcsolatos 
fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

114/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja az engedélyezett BMSZKI 1142 Buda-
pest, Rákosszeg park 6. sz. alatti ingatlanban, jelen-
leg nem üzleti célú kereskedelmi szálláshelyként 
működtetett szálláshelyek közül 47 férőhely csalá-
dok átmeneti otthona külső férőhellyé történő átmi-
nősítését. Ennek érdekében az 1063/2018. (XI. 14.) 
Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy az „1142 
Budapest, Rákosszegpark 4.” helyett az „1142 Bu-
dapest, Rákosszeg park 6.” szövegrész lép. A hatá-
rozat további rendelkezéseit változatlan formában 
fenntartja. Felkéri a főpolgármestert az intézmény 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének 
kezdeményezésére.

Határidő: az alapító okirat bejegyzését követő 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

115/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Köz-
pont és Intézményei költségvetési szerv alapító ok-
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iratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, valamint jóváhagyja a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 
előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal és felkéri a főpolgármestert a módosító ok-
irat aláírására, valamint a módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés irán-
ti intézkedésre.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 18. pontja: Javaslat mérő és kapcsoló-
berendezések elhelyezését szolgáló közérdekű használati 
jog alapítására a Budapest, Állatkerti krt. 14. szám alatt 
található (Fővárosi Állat- és Növénykert) ingatlanon

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

116/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 29753 hrsz.-ú, természet-
ben a Bp. XIV. kerület, Állatkerti krt. 14. szám alat-
ti ingatlanon kapcsoló-berendezések elhelyezését 
szolgáló közérdekű használati jog alapítására vo-
natkozó szerződést az ELMŰ Hálózati Kft.-vel az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, 
egyúttal felkéri a főpolgármestert a szerződés alá-
írására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Vállal-
kozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2018. október 4-én kö-
tött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

117/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-
alapítvány által az FPH58/1633-14/2018 ikt. számú 
megállapodással kapcsolatosan benyújtott szakmai 
beszámolót és elszámolást az előterjesztés 1–2. sz. 
mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Buda-
pesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kurató-
riumának elnökét.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

118/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Egyetért Budapestnek a Budapesti Vállalkozás-
fejlesztési Közalapítványon keresztüli, a „Webit 
2020–2022” nemzetközi webtechnológiai feszti-
váljának megrendezésére irányuló indikatív jelent-

kezésével, ennek támogatása érdekében kiadja az 
előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletében sze-
replő támogatólevelet és felkéri a főpolgármestert 
a támogatólevél aláírására. 

Határidő: ITM támogatólevél aláírását követően 
azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Csator-
názási Művek Zrt. 2019. március 7-én tartandó rendkívü-
li közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes 
döntés meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

119/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
2019. március 7-én tartandó rendkívüli közgyűlé-
sén (megismétlés esetén 2019. március 14-én) Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes 
képviseletében eljáró személy kötött mandátummal 
eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaság 
„Számviteli Politikájának” és Önköltség-számítá-
si és a Vksztv.-ben előírt Számviteli Szétválasztás 
Módszertan Szabályzata módosításának jóváha-
gyását.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli köz-
gyűlése 2019. március 7. 

Felelős: Tarlós István 

120/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy kezdeményezi a Társaság további 
részvényesei (Befektetők) felé, hogy a Társaság a 
Számviteli Politikája – Részvényesi Szerződéssel 
való összhang megteremtését célzó – módosításá-
nak tervezetét terjessze elő a tulajdonosok elé, a 
Társaság 2018. évi éves beszámoló leadását követő 
15 napon belül, de legkésőbb a jelen határozat dá-
tumától számított fél éven belül. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat részvényes kezdeményezéséről az FCSM 
Zrt. vezérigazgatója útján értesítse a Befektetőt és a 
Társaságot a határozat végrehajtása érdekében. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 
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A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek 
Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira 
vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § 
(1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. – 2019. feb-
ruár 15-én történt felfüggesztés miatt – folytatóla-
gosan megtartandó közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata, mint részvényes képviseletében 
eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott sze-
mély, kötött mandátummal eljárva „igen” szavaza-
tával támogassa a következő döntések meghozata-
lát:
1. napirendi pont tekintetében:
– A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságának Ügy-
rendje módosításának elfogadását az előterjesztés 
3/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. felügyelőbizottságá-
nak Ügyrendje módosításának elfogadását az elő-
terjesztés 3/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. Önkormányzati Ta-
nácsadó Testületének Ügyrendje módosításának el-
fogadását az előterjesztés 3/3. sz. melléklete szerin-
ti tartalommal.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. ügyrendmódosítások-
kal összefüggő Alapszabály módosításának elfoga-
dását az előterjesztés 3/4. sz. melléklete szerinti tar-
talommal.
2. napirendi pont tekintetében:
– Annak elfogadását, hogy a Magyar Vízipari 
Klaszter Menedzsment Kft. (székhely: 1126 Buda-
pest, Kiss János altábornagy utca 30/b 5. em. 4.; 
cégjegyzékszám: 01-09-930319) szétválásával lét-
rejövő jogutód gazdasági társaságban a Fővárosi 
Vízművek Zrt. az előterjesztés 4. sz. mellékletét 
képező előterjesztésben foglaltak szerint tulajdont 
szerezzen, azzal, hogy
● a jogutód gazdasági társaság formája korlátolt fe-
lelősségű társaság;
● törzstőkéje 3 000 000 Ft;
● a jogutód társaság főtevékenysége 7022’08 Üz-
letviteli, egyéb vezetési tanácsadás.
– Annak elfogadását, hogy a Fővárosi Vízművek 
Zrt. a Magyar Vízipari Klaszter Menedzsment Kft. 
szétválását követően a jogutód társaságban meg-
szerzett üzletrészéből a jogelőd társaságban már tu-
lajdonosi részesedéssel rendelkező társaságoknak 
üzletrészhányadot értékesítsen, amennyiben ezen 
gazdasági társaságok üzletrész vásárlás útján sze-

reznek tulajdoni hányadot a jogutódban. A Fővárosi 
Vízművek Zrt. tulajdoni részesedése ezen üzletrész 
értékesítés esetén sem lehet kevesebb 8,33%-nál.
Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő 
meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FV Zrt. – 2019. február 15-én történt 
felfüggesztés miatt – folytatólagosan megtartandó 
közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István 

A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest stratégiai 
zajtérképére alapuló zajcsökkentési intézkedési terv el-
fogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

122/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉ-
SI TERV – Budapest Főváros stratégiai zajtérké-
pére épülő intézkedési tervjavaslatok összefoglaló 
ismertetése, azok műszaki feldolgozása” című do-
kumentumot az előterjesztés 2. sz. melléklete sze-
rinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon annak a környezetvédelmi hatóság, 
valamint az Agrárminisztérium felé történő meg-
küldéséről.

Határidő: 2019. március 13.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízmű-
vek által benyújtandó víziközmű rendszerek fejlesztésekre 
irányuló pályázatokhoz kapcsolódó döntésekre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
támogatja és jóváhagyja, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kö-
zösen, konzorcium formájában az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság 
Finan szírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére kiírt, „Víziközművek 
Ener giahatékonyságának Fejlesztése” címmel meg-
jelent pályázati felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtson be „Ener giahatékonyság-javító beruházá-
sok a Fővárosi Vízművek ivóvíztermelő rendsze-
rén” címmel.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Tarlós István 

124/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Támogatja és jóváhagyja, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kö-
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zösen, konzorcium formájában az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által a „Víziközművek 
Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támo-
gatásra” címmel megjelent pályázati felhívásra tá-
mogatási kérelmet nyújtson be Budapest V., Sze-
mere u. DN800 göv 255 m vezeték rekonstrukciója 
címmel.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Tarlós István 

125/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 
338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt, 
„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesz-
tése” címmel megjelent pályázati felhívás kapcsán 
a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó kon-
zorciumi együttműködési megállapodást az előter-
jesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírá-
sáról.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Tarlós István 

126/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által a 
„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából 
nyújtható támogatásra” címmel megjelent pályázati 
felhívás kapcsán a támogatási kérelem benyújtásá-
ra vonatkozó konzorciumi együttműködési megál-
lapodást az előterjesztés 5. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy 
gondoskodjon a konzorciumi együttműködési meg-
állapodás aláírásáról.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Tarlós István 

A napirend 24. pontja: Javaslat a fővárosi légszeny- 
nyezettségi helyzetekben közcélú tájékoztatási feladat el-
látására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

127/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy amennyiben az országos 
tisztifőorvos tájékoztatása szerint a budapesti lég-
szennyezettségi helyzetről indokolt a Budapesten 
tartózkodó személyeket tájékoztatni, úgy a meg-
előzéshez való hozzájárulás érdekében a Nemzeti 
Nép egész ségügyi Központ által elkészített rövidtá-

vú értékelést – átmeneti intézkedésként, a Fővárosi 
Önkormányzat önként vállalt közcélú tájékoztatási 
feladatának részeként – a főpolgármester változat-
lan tartalommal, sajtóközlemény formájában köz-
zétegye. Felkéri a főpolgármestert ezen feladat el-
látására.

Határidő: esetenként, az országos tisztifőorvos értesí-
tését követően azonnal

Felelős: Tarlós István 

A napirend 25. pontja: Javaslat az UEFA EURO 
2020 labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódó, a 
rendező városi szerződésből adódó kötelezettségek tel-
jesítésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

128/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnok-
ság megrendezésével összefüggő, az esemény kivi-
telezéséhez tartozó irányelvet meghatározó okiratot 
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal és felkéri a főpolgármestert az okirat alá-
írására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a 
Cseppkő Óvoda között kötendő együttműködési megál-
lapodás jóváhagyására a Bozsik Programhoz kapcso-
lódóan

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

129/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkor-
mányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a 
Cseppkő Óvoda közötti együttműködési megálla-
podást az előterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megálla-
podás aláírására.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő egyes művészeti alkotásokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja – az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) 
bekezdése alapján –, hogy Belváros-Lipótváros Bu-
dapest Főváros V. kerület Önkormányzata a Pod-
maniczky Frigyes tér felújítási projekt részeként a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 24775 
hrsz. alatti Podmaniczky Frigyes téren található, 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Kő Pál: 
Podmaniczky Frigyes című alkotását a szoborát-
helyezési dokumentáció, a restaurátori szakvéle-
mények, az örökségvédelmi határozat, valamint a 
BTM Budapest Galéria szakértői állásfoglalásban 
foglaltak alapján áthelyezze.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

131/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező Kő Pál: Podmaniczky Frigyes 
című alkotás restaurálásával és áthelyezésével ösz-
szefüggő feltételeket és rendelkezéseket rögzítő, 
Budapest Főváros Önkormányzata, Belváros-Li-
pótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormány-
zata és a Budapesti Történeti Múzeum közötti meg-
állapodást az előterjesztés 9. számú melléklete 
szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. számú 
mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

132/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormány-
zat tulajdonát képező Péter Ágnes–Wild László: 
Oroszlános kút (díszkút) áthelyezésével és resta-
urálásával összefüggő feltételeket és rendelkezé-
seket rögzítő, Budapest Főváros Önkormányzata, 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzata és a Budapesti Történeti Múzeum 
közötti megállapodást az előterjesztés 11. számú 
melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. számú 
mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

133/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonát képező Kallós Ede–Telcs Ede: Vörös-
marty Mihály szoborcsoport (emlékmű) restaurá-
lásával összefüggő feltételeket és rendelkezéseket 
rögzítő, Budapest Főváros Önkormányzata, Belvá-
ros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkor-
mányzata és a Budapesti Történeti Múzeum közötti 

megállapodást az előterjesztés 12. számú mellékle-
te szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 12. számú 
mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 28. pontja: Javaslat a Liget Park Reha-
bilitáció II. ütemének megvalósulása során áthelyezésre 
kerülő egyes művészeti alkotásokkal kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

134/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. tv. 109. § (1) bekezdése alapján 
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 29732/11 hrsz. alatti ingatlanon, a 1146 
Budapest, Városliget parkban álló, a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonát képező Papachristos Andre-
as: Füst Milán; Varga Tamás: Somlyó Zoltán; Illyés 
Antal: Benedek Elek; Roman Vaszil: Lev Tolsztoj-t 
ábrázoló köztéri szobrok és Ispánki József: Tom-
pa Mihály-emlékművének felújítását és áthelyezé-
sét, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát 
nem képező Ocskay László emlékhely áthelyezését 
a Városliget Park rehabilitációját végző Városliget 
Ingatlanfejlesztő Zrt. költségvállalásával, Rákos 
Péter okleveles kőszobrász restaurátor művész res-
taurálási tervében, illetve a BTM Budapest Galéria 
szakmai állásfoglalásában foglaltak szerint.
Ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előter-
jesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal a Bu-
dapest Főváros Önkormányzata, a Városliget Ingat-
lanfejlesztő Zrt. és a Budapesti Történeti Múzeum 
közötti megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására. 

Határidő: 60 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 29. pontja: Javaslat egyes tulajdonosi 
döntések meghozatalára Tóth Dávid: Széll Kálmán szob-
ra ügyében

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

135/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alap-
ján jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Széll Kálmán tér 13143/1 helyrajzi 
számú közterületen, a metrókijárat melletti gya-
logos- és közlekedésforgalmi rész növénykazetta 
előtti „háromszög” alakú helyszínen kerüljön elhe-
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lyezésre a Széll Kálmán Alapítvány kezdeménye-
zésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
finanszírozásával létrejött Tóth Dávid: Széll Kál-
mán-szobor, a BTM Budapest Galéria képzőművé-
szeti szakértői állásfoglalásában elfogadott plaszti-
kai meghatározottságok szerint.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István 

136/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az NFPF/142/2018-NFM_SZERZ 
iktatószámú, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 
a Budapesti Történeti Múzeum között megkötött 
támogatási szerződés 3.9. pontjában foglaltaknak 
megfelelően vállalja a támogatás terhére létreho-
zott, a 13143/1 hrsz. alatt nyilvántartott Széll Kál-
mán téren felállításra kerülő Széll Kálmán szobor 
tulajdonba vételét, jövőbeni fenntartását és az ah-
hoz kapcsolódó terheket és kötelezettségeket.

Határidő: 30 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Helyi 
Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló elfoga-
dására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

137/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a 2017. évi fővárosi foglalkoztatási fo-
lyamatokról szóló beszámolót és a Fővárosi Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2018. évi végrehajtásá-
ról szóló beszámolót.

A napirend 31. pontja: Jelentés lejárt határidejű köz-
gyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést – figyelemmel a 139–140/2019. (II. 20.) 
Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

139/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
A 312/2017. (IV. 5.) határozatot hatályon kívül he-
lyezi;
– az 1397/2017. (IX. 27.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 189/2018. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül 

helyezi;
– a 736/2018. (IX. 26.) határozatot hatályon kívül 

helyezi.

140/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Az 1616/2015. (XII. 2.) határozat végrehajtási ha-
táridejét 2019. december 31-re módosítja;
– az 503/2016. (IV. 27.) határozat végrehajtási ha-

táridejét 2019. június 30-ra módosítja;
– az 1406–1408/2017. (IX. 27.) határozatok végre-

hajtási határidejét 2021. szeptember 30-ra módo-
sítja.

A napirend 32. pontja: A BKV Zrt. tulajdonában 
lévő Sport utcai ingatlan fejlesztési koncepciójának el-
fogadása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

141/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
támogatja a BKV Zrt. Sport utcai ingatlanának elő-
terjesztésben vázolt hosszú távú sportcélú fejleszté-
si koncepcióját.

142/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Támogatja az előterjesztésben bemutatott 
jégcsarnokfejlesztési javaslatot és jóváhagyja az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tulajdo-
nosi hozzájárulást, valamint felhatalmazza a BKV 
Zrt. eljárási szabályai szerint illetékes vezetőket an-
nak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

143/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármester útján a BKV Zrt. vezér-
igazgatóját, hogy a jégcsarnok-fejlesztés megva-
lósításához szükséges és a Fővárosi Közgyűlés 
döntését igénylő minden további nyilatkozatot és 
megállapodást előzetes jóváhagyás céljából terjesz-
sze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 33. pontja: Javaslat közterület-használa-
ti önkormányzati hatósági ügyben szükséges döntés meg-
hozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

144/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekez-
désében meghatározott hatáskörében eljárva, köz-
terület-használatra vonatkozó önkormányzati ha-
tósági ügyben eljáró másodfokú hatóságként a 
NYUGATI BORUDVAR Kft. által benyújtott fel-
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lebbezés ügyében helybenhagyja a Tulajdonosi, 
Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 
2535/2018. (XI. 20.) TGKHB számú (iktatószám: 
FPH061/1083-31/2018.) határozatával elfogadott 
elsőfokú határozatot és meghozza az erről szóló 
másodfokú határozatot az előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglaltak szerint. Felkéri a főpolgár-
mestert a másodfokú határozatnak az előterjesztés 
3. számú mellékletében foglaltak szerinti aláírására. 

Határidő: 3 nap 
Felelős: Tarlós István 

A napirend 34. pontja: Javaslat kulturális nonpro-
fit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

145/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. és az 
AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszá-
ma: 01-06-018423) megbízási szerződést kössön 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal – „John Cassavetes: Premier” című előadásban 
végzett színészi tevékenységére vonatkozóan – az-
zal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakö-

rébe nem tartozó művészi feladatokra további jog-
viszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes 
összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi 
alapbére tizenkétszeresének 50%-át. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

146/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az Örkény István Színház Non-
profit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti 
Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-516702) meg-
bízási szerződést kössön az előterjesztés 3. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal – „KERTÉSZ UTCAI 
SHAXPEARE MOSÓ” című, előadásban végzett 
színészi tevékenységére vonatkozóan – azzal, hogy 
az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem 
tartozó művészi feladatokra további jogviszony 
alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege 
nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére ti-
zenkétszeresének 50%-át.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tarlós István 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2019. február 20-i ülésén.

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

s
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III. rész

Tájékoztató
közterület-elnevezésről

Budapest Főváros Közgyűlése a 316/2019. (III. 27.) határozatával 

a Budapest I. kerület 6318 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Kalevala park,

a Budapest XII. kerület 10525/1 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Fácános tér,

a Budapest XII. kerület 6807/1 és 6807/2 hrsz.-ú közterületnek (a Csaba utca Várfok utca és Krisztina körút közé 
eső szakaszának) a

Sándy Gyula köz,

 a Budapest XII. kerület 10287/8 hrsz.-ú névtelen közterületnek a  

Regőczi István tér,

a Budapest XVII. kerület 137909/19 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Hille Alfréd köz,

a Budapest XVII. kerület 137909/5 hrsz.-ú névtelen közterületnek a

Helikopter köz

elnevezést adta.
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