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II. Tör vé nyek

2010. évi XLVI. törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról  szóló
1990. évi LXV. törvény módosításáról*

1.  § A helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,
a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés,
csatornázás, köztemetõ fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti jármûvel történõ várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és
településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tûzvédelemrõl, közbiztonság helyi feladatairól; közremûködés
a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról,
az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról  való gondoskodás; a közösségi tér
biztosítása; közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõsegítése.”

2.  § Az Ötv. 8.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésrõl, az általános 
iskolai oktatásról és nevelésrõl, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és
a köztemetõ fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármûvel történõ várakozás (parkolás)
biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”

3.  § Az Ötv. 9.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 8. § (4) bekezdés szerinti helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármûvel történõ várakozási (parkolási)
közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési
szerv, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, vagy
e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, illetve
önkormányzati társulás láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.”

4.  § Az Ötv. 63.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõváros és a fõvárosi kerület törvényben meghatározott önálló feladat- és hatáskörû települési önkormányzat.
A kerületi önkormányzat mûködési területén köteles gondoskodni az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai nevelésrõl
és oktatásról, egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint feladatkörében az egészséges ivóvízellátásról, a helyi
közutak fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármûvel történõ várakozás (parkolás)
biztosításáról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérõl.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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5.  § Az Ötv. 63/A. §-a a következõ q), r) és s) pontokkal egészül ki:
(A fõvárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen)
„q) külön törvény felhatalmazása alapján rendeletében szabályozza a fõváros várakozási (parkolási) és
parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett és védett várakozási (parkolási) övezeteket, és az alkalmazható
várakozási díjak megállapítását,
r) rendeletében szabályozza a közterülethasználatot és a közterület rendjét,
s) rendeletében szabályozza a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait.”

6.  § Az Ötv. 68/D.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68/D.  § A fõvárosban a helyi közutak és mûtárgyaik, a terek, a parkok, és a 9.  § (5) bekezdés szerinti gazdasági
társaságban a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésének tulajdonjogát a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok
egymásra átruházhatják.”

7.  § Az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:)
„a) forgalomképtelen a helyi közutak és mûtárgyaik, a terek, a parkok, a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában
álló 9.  § (5) bekezdés szerinti gazdasági társaságban fennálló részesedés – a 68/D. §-ban foglalt kivétellel – és minden
más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi
önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát
a helyi önkormányzat – törvényben szabályozott módon – másnak átengedheti;”

8.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi XLVII. törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésrõl  szóló
1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
módosításáról*

1.  § (1) A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a közúti közlekedésben résztvevõkre, a közúti
jármûvekre (a továbbiakban: jármû), – a 48.  § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel – az utakra, az utak környezetére és
a közúti közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló utakon, tereken,
parkokban, egyéb közterületeken kialakított várakozási területen jármûvekkel történõ várakozás rendjére.”

(2) A Kkt. 8.  §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
„i) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton, valamint
a tereken, parkokban és egyéb közterületeken jármûvel történõ várakozás biztosítása.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kkt. a következõ 9/D.  §-sal egészül ki:
„9/D.  § (1) A jármûvekkel helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozás a helyi közút, a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb
közterületek közlekedési célú használata. A kijelölt várakozási terület fenntartása a várakozási terület kezelõjének
feladata.
(2) A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületeken jármûvel történõ várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást
a tulajdonos helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
9.  § (5) bekezdés szerinti szolgáltató köteles ellátni.
(3) A jármûvek helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken történõ várakozása a helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9.  §
(5) bekezdésben meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevõje közötti polgári jogi jogviszony.
A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármû üzembentartója felel.
(4) A helyi önkormányzat az Ötv. 9.  § (5) bekezdésben meghatározott gazdasági társasággal a (2) bekezdés szerinti
közszolgáltatás ellátására szerzõdést köthet. A szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerzõdés idõtartamát.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést – annak módosításaival egységes szerkezetben – az önkormányzat és
a gazdasági társaság a hatálybalépését követõ 30. napon a honlapján közzéteszi.”

(4) A Kkt. 15.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított díj, továbbá a 33/A.  § szerinti használati díj, útdíj és pótdíj megfizetéséért
a jármûnek a közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója felelõs.”

2.  § (1) A Kkt. a következõ 15/A–15/E.  §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) A helyi önkormányzat (fõvárosban: a fõvárosi önkormányzat) rendeletében a helyi közutakon, a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánúton, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken – forgalomszervezési, valamint a 13.  § (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján,
az e törvényben meghatározott keretek között – kijelölhet olyan várakozási övezetet, illetve várakozási övezeten kívül
esõ olyan várakozó helyet (a továbbiakban együtt: várakozási terület), amelynek a három vagy annál több kerekû
jármûvel történõ, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni (a továbbiakban: díjfizetési kötelezettség).
(2) A díj fizetési kötelezettség alá esõ várakozási területen – a lehetõségekhez képest egyenlõ megoszlásban, illetve
a mozgáskorlátozottak által jellemzõen igénybe vett közintézmények elérhetõ közelségében – minden megkezdett
ötven várakozási helybõl ki kell jelölni legalább egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási helyet.
(3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és idõszakra rendelhetõ el, amelyen az adott
idõszakban a jármûvek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot
meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell alkalmazni e törvény hatálybalépése elõtt kijelölt várakozási
területek tekintetében.
(4) A várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat (fõvárosban a fõvárosi önkormányzat) rendeletében egy órára
vonatkozó várakozási díjként határozza meg. A várakozási díj mértékének meghatározása során figyelemmel kell lenni
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékûségére. A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy legalább
a ráfordításokra és a mûködéshez szükséges kiadásokra fedezetet biztosítson. A várakozási díj mértékét a várakozási
terület jellemzõi, így különösen: a várakozási terület településen belüli adottságai, infrastruktúra, különbözõ fizetési
lehetõségek biztosítása, figyelembevételével kell meghatározni.
(5) Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három-vagy négykerekû motorkerékpár, valamint három-
vagy négykerekû segédmotoros kerékpár várakozása esetén – a tárgyév január 1. napjától tárgyév december
31. napjáig terjedõ idõszakban – nem haladhatja meg az állami adóhatóság által az elõzõ naptári év szeptemberében
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és az azt megelõzõ tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással
kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerû számtani átlagának a kétszeresét.
(6) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezõgazdasági vontató, lassú jármû és pótkocsi várakozása esetén
a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) bekezdésben megjelölt díjak háromszorosa, jármûszerelvény
várakozása esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa lehet.
(7) A minimálisan fizetendõ várakozási díj az adott várakozási területen érvényes egy órai díj alapján számított,
a) jegykiadó automatából váltott jegy, sorompóval biztosított parkoló esetén 15 percnek megfelelõ összeg,
b) mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén 15 percnek megfelelõ összeg, kivéve, ha a díjfizetés
leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni elsõ percben megtörténik,
c) elõre váltott és a gépjármûvezetõ által érvényesített jegy esetén 30 percnek megfelelõ összeg,
d) kézi díjbeszedés esetén egy órának megfelelõ összeg.
A minimális fizetendõ várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi idõt ehhez
kell igazítani.
(8) A helyi önkormányzat (fõvárosban a fõvárosi önkormányzat) rendeletében megállapíthatja a várakozási területen
a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb idõtartamát, amely nem lehet egy óránál kevesebb.
15/B.  § (1) Várakozási díj a „Parkolj és utazz” (P+R) közúti jelzõtáblával megjelölt várakozási területen nem állapítható
meg. Amennyiben a várakozási terület õrzését többletszolgáltatásként biztosítják, ezért a többletszolgáltatásért
naptári naponként 6–22 óra között legfeljebb az adott településen igénybe vehetõ közösségi közlekedés
legalacsonyabb jegyárával egyezõ õrzési díj szedhetõ.
(2) A várakozási területen megkülönböztetõ fény- és hangjelzéssel jogszerûen felszerelt jármû díjfizetés és idõtartam
korlátozás nélkül várakozhat.
15/C.  § (1) Ha a jármû díjfizetési kötelezettség alá esõ várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett
várakozási idõt egy óránál rövidebb idõre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb idõre történt
fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.
A helyi önkormányzat (fõvárosban a fõvárosi önkormányzat) rendeletében a várakozás 15 percnél hosszabb díjfizetés
nélküli túllépéséhez is kötheti a pótdíjfizetési kötelezettséget.
(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követõ 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül
díjköteles idõszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai
várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minõsül a fizetési mûvelet elindítása is.
A pótdíj kiszabásáról  szóló értesítést a jármû szélvédõlapátján, vagy a jármûvön egyéb jól látható helyen kell
elhelyezni.
(3) A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi
kamat nem követelhetõ.
(4) Nem szabható ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által kerékbilinccsel rögzített jármûre.
(5) A 9/D.  § szerinti közszolgáltatással kapcsolatban keletkezett ügyfélpanaszok intézése során külön törvény elõírásai
szerint kell eljárni.
15/D.  § (1) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg a helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9.  § (5) bekezdésben 
meghatározott szolgáltató a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának
idõpontjától számított 60 napos jogvesztõ határidõn belül a jármû üzembentartója részére postai küldeményként,
vagy más egyéb igazolható módon megküldi.
(2) A 60 napos jogvesztõ határidõ nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármû üzembentartója a nyilvántartott 
adataiban bekövetkezett változásokat a gépjármûnyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi
rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó
részére került megküldésre.
(3) A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9.  §
(5) bekezdésben meghatározott szolgáltató követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredõ igények
érvényesítése esetén a kötelezett lakhelye szerinti helyi bíróság kizárólagosan illetékes.
(4) A jármû üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármû a díjfizetés nélkül történt
várakozást megelõzõen jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben
kezdeményezték a megfelelõ hatóság eljárását.
15/E.  § (1) A várakozási díj, a pótdíj a várakozási terület tekintetében tulajdonosi jogot gyakorló helyi önkormányzatot
illeti meg. A szolgáltató legalább a közszolgáltatás ellátásához szükséges költségekre jogosult, amelyet az elszámolás
jóváhagyását követõen a helyi önkormányzat részére külön térít meg.
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(2) A várakozási díjakból és pótdíjakból eredõ bevételeket és azok felhasználását a helyi önkormányzatnak nyilván kell
tartania. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az adatok közzétételéért, folyamatos
hozzáférhetõségéért és hitelességéért az önkormányzat polgármestere felel. A közzététel elmulasztása esetén,
továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem idõszerû, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet
gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhetõ.
(3) A helyi önkormányzat, illetve az Ötv. 9.  § (5) bekezdésben meghatározott szolgáltató a díjfizetési kötelezettség
teljesítésének ellenõrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármû rendszámát, a természetes személy
üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes személy üzemben tartó megnevezését és
székhelyének, telephelyének címét, a kedvezményre jogosító okirat sorszámát a) a díj megfizetése esetén
az ellenõrzésig, b) a díj fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D.  §
(1) bekezdés szerinti jogvesztõ határidõ eredménytelen elteltének idõpontjáig, c) a várakozási díj- és pótdíjfizetési
kötelezettség nem teljesítése esetén a 15/D.  § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából az eljárás befejezéséig kezelheti.”

3.  § A Kkt. 47.  § -a a következõ zsa) és zsb) pontokkal egészül ki:
„zsa) várakozási terület: a h) pont szerinti utak közül a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elõl el nem zárt magánút k) pont szerinti tartozéka, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló
terek, parkok és egyéb közterületek jármûvel történõ várakozásra kijelölt része.
zsb) várakozási terület kezelõje: a helyi közút és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt
magánút tartozékaként a 33.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet, a közösségi közlekedéssel érintett
közutak kivételével, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereken, parkokban, egyéb közterületen kialakított
várakozási terület tekintetében a tulajdonos helyi önkormányzat. A várakozási területen létesített parkolóóra,
jegykiadó automata az Ötv. 9.  § (5) bekezdése szerinti szolgáltató tulajdonában, illetve használatában állhat.”

4.  § (1) A Kkt. 48.  § (3) bekezdés b) pontja a következõ 31. alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„31. a telítettség megállapításának módját.”
[rendeletben állapítsa meg.]

(2) A Kkt. 48.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a szakasz a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete – fõvárosban a fõvárosi közgyûlés – hogy
rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében
a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját,
b) várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási idõszakot,
c) a fizetendõ várakozási díj mértékét,
d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb idõtartamát,
e) a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási
díj mértékét, azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bõvítésére a kerületi képviselõ-testület
jogosult.
(6) Az e törvényben meghatározott díjat, pótdíjat és bírságot – a 9/C.  § (1) bekezdésében, a 15.  § (3) bekezdésében,
a 15/A.  § (1) bekezdésben és a 15/C.  § (1) bekezdésében és a 33/A.  §-ban meghatározott díj és pótdíj kivételével –
a fizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani.”

5.  § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 19.  § (1) bekezdés
n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„n) a helyi önkormányzat, illetve a várakozásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenõrzésére, a várakozási díj és
a pótdíj beszedésére általa megbízott, a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 9.  § (5) bekezdésben
meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerû parkolás megállapítása érdekében
a 8/A.  § g), h) és k) pontjaiban, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdekében a 9.  § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), 
d) és e) pontjaiban, továbbá a (3) bekezdésében megjelölt adatokat.”
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(2) A Kknyt. a következõ 22/A.  §-sal egészül ki:
„22/A.  § A nyilvántartó a jármûnyilvántartásból történõ adatszolgáltatás során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
szerinti lakcím adatokat adja át, feltéve, hogy az adatkérés nem az azt tartalmazó okmányban szereplõ lakcímadatra
vagy a történeti állomány adatára irányul.”

6.  § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésének napján hatályát veszti a Kkt. 15.  § (3)–(6) bekezdése.
(3) A törvény hatálybalépését megelõzõen történt várakozási eseményekre az e törvény hatálybalépését megelõzõ

napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor a Kkt. 9/D.  § (2) bekezdésben rögzített közszolgáltatás ellátására megkötött hatályos

szerzõdések esetén a közszolgáltatási tevékenységet az adott szerzõdésben meghatározott – az Ötv. 9.  § (5) bekezdés
szerinti szolgáltatónak nem minõsülõ – szolgáltató is elláthatja az adott szerzõdés hatálya alatt.

(5) Azokat a (4) bekezdésben meghatározott szerzõdéseket, amelyekben az Ötv. 9.  § (5) bekezdés szerinti szolgáltatónak
nem minõsülõ szolgáltató szerepel szerzõdõ félként, a szerzõdések idõtartamának meghosszabbítása, vagy azok
határozatlan idõtartamúvá alakítása, valamint a közszolgáltatási feladattal érintett várakozási terület növelése
tárgyában módosítani nem lehet.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2010. évi XLVIII. törvény
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl  szóló 
1991. évi XX. törvény módosításáról*

1.  § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl  szóló 1991. évi XX. törvény 109.  §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(1) Mûvészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen  való elhelyezésérõl, áthelyezésérõl,
lebontásáról a település önkormányzatának képviselõtestülete, Budapesten fõvárosi tulajdonú közterület vagy épület
esetében a fõvárosi önkormányzat közgyûlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület
esetében a kerületi önkormányzat képviselõtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(2) A döntéshez a mûalkotás mûvészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.”

2.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A miniszterelnök 36/2010. (VI. 4.) ME határozata
miniszterelnöki biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi XLIII. törvény 32.  §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva miniszterelnöki biztosnak a miniszterelnök szóvivõi teendõinek ellátására
– azonnali hatállyal –

Szijjártó Pétert

nevezem ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2010. (VI. 4.) ME határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére –

Madarász Károly István altábornagyot, a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2010. június 5-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 38/2010. (VI. 4.) ME határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére –

Tóth András mk. vezérõrnagyot, a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójává

– 2010. június 6-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 39/2010. (VI. 4.) ME határozata
a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére –

dr. Kovácsics Ferenc altábornagyot, a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2010. június 5-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 40/2010. (VI. 4.) ME határozata
a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére –

Domján László dandártábornokot a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójává

– 2010. június 6-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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