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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
17/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a), e) és g) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 107–109. §-ában meghatározott feladatkörében el-
járva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában és (4) bekez-
désében, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a va-
gyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiak-
ban: R.) a következő 55/A. §-sal egészül ki:

„55/A. § (1) A Budapest Főváros Önkormányzata 
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság veze-
tőjének személyi alapbére a – különösen a tevékenységi 
kör, a mérlegfőösszeg, az üzleti tevékenység során elért 
árbevétel, illetve a munkavállalók létszáma figyelembe-
vételével – összehasonlítható helyzetben levő,

a) a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló,
b) az a) pont szerinti gazdasági társaság hiányában 

más, elsősorban köztulajdonban álló
gazdasági társaság vezetője vagy a felelősségi kör 

alapján összehasonlítható helyzetben levő más vezető 
állású munkavállalója személyi alapbérének 60%-a és 
80%-a között határozható meg.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata többségi be-
folyása alatt álló gazdasági társaságnál az (1) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó vezető állású munkavállaló sze-
mélyi alapbére a munkáltató vezetője személyi alapbéré-
nek 70%-a és 90%-a között határozható meg.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata többségi be-
folyása alatt álló gazdasági társaságnál az (1)–(2) be-
kezdés hatálya alá nem tartozó munkavállaló személyi 
alapbére a (2) bekezdés szerinti vezető állású munkavál-

laló személyi alapbérét csak különlegesen indokolt eset-
ben, speciális szakértelmet igénylő munkakör esetében, 
az igazgatóság, illetve igazgatósággal nem rendelkező 
gazdasági társaság esetében a felügyelőbizottság előze-
tes állásfoglalásának ismeretében haladhatja meg.

(4) A Budapest Főváros Önkormányzata többségi be-
folyása alatt álló gazdasági társaság vezetőjének jutalom 
nem állapítható meg.

(5) A Budapest Főváros Önkormányzata többségi be-
folyása alatt álló gazdasági társaság vezetője számára 
– objektív, a teljesülését tekintve ellenőrizhető, a (6)–(7) 
bekezdésben meghatározottak kivételével valós többlet-
teljesítményre ösztönző – prémiumfeladat kitűzésére ösz-
szesen az éves személyi illetmény 40%-ának erejéig ke-
rülhet sor.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása során az üzleti terv 
teljesítése mint prémiumfeladat esetében a prémium leg-
feljebb az éves személyi illetmény 15%-áig terjedhet.

(7) A 2020. üzleti év vonatkozásában a (6) bekezdés 
szerinti prémiumfeladaton a válságkezelési terv teljesí-
tését is érteni kell.

(8) Az (1)–(7) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkal-
mazni

a) a részvényesi szerződés időbeli hatálya alatt a Fő-
városi Csatornázási Művek Zrt.-re,

b) az állammal közös fenntartású előadó-művészeti 
szervezetre.”

2. §

Az R. a következő 62/A. §-sal egészül ki:

„62/A. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társa-
ságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 5. § (3) bekezdése szerinti szabályzatot legké-
sőbb 2020. május 31-ig kell annak érdekében módosíta-
ni, hogy az megfeleljen az 55/A. § rendelkezéseinek.

(2) Az 55/A. § hatálybalépése nem érinti az azt meg-
előzően megállapított személyi alapbéreket, valamint a 
2019. üzleti évre figyelemmel fizethető jutalmat.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon 
lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 
9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,
a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkor-
mányzati rendelet 33. §-a a következő (7)–(8) bekezdés-
sel egészül ki:

“(7) Annál a hatályos közszolgáltatási keretszerző-
déssel rendelkező gazdasági társaságnál, amelynél a 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést oko-
zó humánjárvány következményeinek elhárítása, a ma-
gyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében kihirdetett veszélyhelyzet (továbbiakban: ve-
szélyhelyzet) idején a rendes feladatellátástól lényegesen 
eltérő működési feltételek miatt nincs lehetőség a költ-
ségvetési rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül 
a 2020. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére, az 
érintett gazdasági társaság írásbeli, részletes indokolást 
és egész évre vonatkozó mennyiségi és minőségi szolgál-
tatási mutatókkal alátámasztott kalkulációs kitekintést is 
tartalmazó kezdeményezése alapján a gazdasági társa-
ság működőképességének és feladatellátásának folyama-
tos biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat és a 
gazdasági társaság a (8) bekezdésben meghatározottak 
szerint megkötött szerződésben a (4)–(5) bekezdés elő-
írásaitól eltérően is megállapodhat.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a Fővá-
rosi Önkormányzat az érintett gazdasági társasággal a 
veszélyhelyzet fennállásáig, de legkésőbb 2020. június 
30. napjáig terjedő időszakra szóló szerződést köthet. A 
szerződés alapján a gazdasági társaság működése és fel-
adatellátása legfeljebb a 2020. évi költségvetésben jóvá-
hagyott keretösszeg erejéig, a Fővárosi Önkormányzattal 
havonta egyeztetendő likviditási terv alapján – figyelem-
mel a 2020. II. félévi feladatellátási kötelezettségre is 
– likviditási alapon finanszírozható, a veszélyhelyzetből 
eredő feladatváltozással összefüggő költségek, bevételek 
kimutatása és azokkal történő elszámolási kötelezettség 
előírása mellett.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. 
főjegyző

Karácsony Gergely s. k. 
főpolgármester

s
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