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LVIII. évfolyam

21. szám
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Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2547

2008. december 30.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2439

Budapest Fôváros Közgyûlésének
72/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A §-ában, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékét a gazdálkodás tôke- és költségigénye miatt a
folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII.
Törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet mellékletének módosítása szükségessé
vált. A kéményseprô-ipari közszolgáltatás díját az eddig
felmerült és várhatóan felmerülô költségek és a várható
infláció figyelembe vételével állapította meg a Fôvárosi
Közgyûlés.
A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2009. január 1-jétôl a nettó díjak növelésre sor kerüljön.
A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
beszedését továbbra is a Díjbeszedô Rt. végzi, a 2005.
január 1-jétôl érvényes megállapodás szerint, a munka
elvégzését követôen kiállított számla alapján.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Fôv. Kgy. rendelete 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprô-ipari kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat a rendelet melléklete tartalmazza.

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.
A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2009. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe.
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Melléklet a 72/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete
DÍJJEGYZÉK
A 2009. év január 1-étôl érvényesíthetô díjak

A) KÉMÉNYEK ELLENÔRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
Megnevezés

Mennyiségi
egység

Nettó díj

Fogyasztói díj
(Ft)

db/év
db/év
db/év
db/4 év

1418
1418
1418
1418

1702
1702
1702
1702

db/év
db/4 év

942
942

1130
1130

db/év
db/év
db/év
db/4 év

3164
3164
3164
3164

3797
3797
3797
3797

db/év
db/4 év

2139
2139

2567
2567

1. Kéményellenôrzés, -tisztítás és mûszaki felülvizsgálat
1.1. Egyedi kémény, valamint füstcsatorna
a) Mûködô kémény, valamint füstcsatorna
– Szilárd és olajfûtés esetében
– Gázfûtés esetében
– Üdülô, gázfûtés esetében
– Üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalékkémény, valamint füstcsatorna
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségek
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôk
1.2. Gyûjtôkémény
a) Mûködô kémény
– Szilárd és olajfûtés esetében
– Gázfûtés esetében
– Üdülô, gázfûtés esetében
– Üdülô, egyéb fûtés esetében
b) Tartalékkémény
– Állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségek
– Ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülô

A díjak az 51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet elôírása szerint
mûködô kémények esetében
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:
– szilárd és olajfûtés esetében az R. 4. § (1), (2) bekezdésében;
– gázfûtés esetében a 6. § a) pontjában elôírt feladatok;
– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülôegységeknél a R. 4. § (3) bekezdésben és a 6. § a) pontjában elôírt
feladatok;
Tartalék kémények esetében a R. 7. § (1), (2) bekezdésben elôírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes mûszaki felülvizsgálat R. 3. §, 11. § (5) ráfordításainak idôarányos ellenértékét tartalmazzák.
A kéményseprô-ipari közszolgáltatást törvényi kötelezettség alapján, megrendelés nélkül végezzük, ezért a szolgáltatás végzésére kezdeményezett elsô, illetve második esetben történô sikertelen megjelenésünk alkalmával sem
számítunk fel kiszállási díjat. Az ez utáni újabb, de sikeres munkavégzést eredményezô kiszállás után, a szolgáltatás díján kívül kiszállási díjat számítunk fel, esetenként és lakásonként:
1143
1372
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Mennyiségi
egység

Nettó díj

Fogyasztói díj
(Ft)

2. Kémények ellenôrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében)
2.1. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– Szilárd és olajfûtés esetében
fm
333
– Gázfûtés esetében
• falazott kivitel
fm
452
• bélelt, szerelt kivitel
fm
589
b) Tartalékkémény

fm

Kiszállási díj esetenként

400
542
707

192

230

1143

1372

2.2. Központi fûtési kémény, csatorna és akna együtt 64×64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajfûtés esetében
fm
780
– gázfûtés esetében
• falazott kivitel
fm
1 006
• bélelt, szerelt kivitel
fm
1 257

936
1 207
1 508

b) Tartalékkémény

fm

192

230

Kiszállási díj esetenként

fm

1 143

1 372

db
db

2 124
3 183

2 549
3 820

1 143

1 372

2.3. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított
Kiszállási díj esetenként

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait a R. 4. § (4) bekezdése és a 6. § b) pontja írja elô.
A díjak épített, szerelt, bélelt stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minôsített anyag minôségétôl függetlenül.
3. LAS-rendszerû kémény éves ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása
– egyedi
db/év
– gyûjtô
db/év
– központi (teljes vezeték nyomvonal)
fm
Kiszállási díj esetenként
4. Mesterséges égéstermék-elvezetô éves ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása
– egyedi
db/év
– gyûjtô
db/év
– központi (teljes vezeték nyomvonal)
fm
Kiszállási díj esetenként

8 978
18 294
3 054

10 774
21 953
3 665

1 143

1 372

4 489
9 147
1 527

5 387
10 976
1 832

1 143

1 372
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Nettó díj

Fogyasztói díj
(Ft)

5. Négyévenként kötelezô mûszaki felülvizsgálat (nem egyedi kémények esetében)
5.1. Központi fûtési kémény 64×64 cm-nél kisebb keresztmetszetû
a) Mûködô kémény
– szilárd és olajtüzelés esetében
– gázfûtés esetében
• falazott kivitel
• bélelt, szerelt

fm

333

400

fm
fm

452
589

542
707

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésû kémény

fm

3 054

3 665

c) Tartalékkémény

fm

192

230

1 143

1 372

2 124
3 183

2 549
3 820

1 143

1 372

Kiszállási díj esetenként
5.2. Tetôtéri kazán mûködtetése esetén
a) Mûködô kémény
• Hagyományos módon kialakított
• Égéstermék-vezetékként kialakított

db
db

Kiszállási díj esetenként

A 4. pontban szereplô kéményekkel kapcsolatos feladatot a R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elô.
A díjak a minôsített anyagminôségtôl függetlenül alkalmazandók.

B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÔ SZAKVÉLEMÉNYEK
A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
A vízszintes tagozódás a R. 11. §-a (1)–(4) bekezdésben elôírt feladatokat, a függôleges tagozódás a kéménytípusokat
és azok terhelés szerinti részletezését követi.
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Épülô égéstermék

engedélyezési
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
73/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl és a
temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá a felhatalmazás
alapján megalkotott, a köztemetôkrôl és a temetkezés
rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 29. §-ában foglaltakra az R. hatálya alá
tartozó köztemetôkben fizetendô díjakról a következô
rendeletet alkotja.
1. §
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe
e rendelet melléklete lép.
2. §

A köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló
58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szabályai szerint a
köztemetôben érvényesíthetô díjak fajtáit és mértékét
a Közgyûlés külön rendeletben szabályozza. Ezen külön rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet.
A díjrendelet szabályai szerint a köztemetôket üzemeltetô Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.)
minden évben egy alkalommal a következô év elsô napjától történô módosítása érdekében kezdeményezheti a
kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fôvárosi Közgyûlés által
elismert és mûszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI
Rt. kezdeményezte a 2009. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2008. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata
keretében.

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.

INDOKOLÁS

A 2. §-hoz

Általános indokolás

Az új közszolgáltatási díjak 2009. január 1-jével, az
új gazdasági év kezdetével, lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.

A temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat, fôvárosban a közgyûlés rendeletben állapítja meg többek között a temetôben a temetési
hely megváltási díját, a temetô-fenntartási hozzájárulás
díját, illetve a létesítmények vállalkozók részérôl történô
igénybevételének díját;
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A 73/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelethez.

DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2009. január 1-tôl
Temetési helyek megváltási díjai
Temetési helyek újraváltási díjai
Temetô-fenntartási hozzájárulás díja
Létesítmény-igénybevételi díjak:
– Létesítmények igénybevétele az üzemeltetô által kötelezôen biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja
– Az elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást)
– felnôtt méretû sír,
– gyermek méretû sír,
– urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén
– Ravatalozó igénybevétele – az üzemeltetô szakszemélyzetének igénybevétele nélkül

Temetési helyek megváltási díjai
Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták
A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
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ANGELI ÚTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

2009

2454

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2008. december 30.

BUDAFOKI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft) 2009

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

90 925
157 975
50 700

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

175 320
255 900

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

330 240
474 960

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft) 2009

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070
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CSEPELI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

90 925
157 975
50 700

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

175 320
255 900

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

424 860
528 000
631 200

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett

75 070

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 6-os, 7-es parcellával szemben a bejárat mellett

204 450

2009

2009
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ERZSÉBETI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– 13-as, 15-ös, parcella
*
– 30-as parcella

Áfa nélküli ár (Ft)
90 925
157 975
50 700

53 750
53 750

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella
– egyes
– kettôs

131 175
238 350

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

175 320
255 900

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett

319 740
464 100

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 77/a parcella
* Új sírhely kategória

2009
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2009

2008. december 30.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2457

FARKASRÉTI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet felsô (Hóvirág u.)
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

164 000
303 250
57 050
136 000
247 200
51 325

Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes

108 200

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 60-as parcella, egyes sírhely
– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely
– 4-es parcella, egyes sírhely
– 28-as parcella, kettôs sírhely

386 475
330 850
219 425
219 425
636 900

Köröndök 25 éves használati idôre:
– egyes sírhely
– kettôs sírhely

330 850
636 900

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész
– elsô szinten, zárólap nélkül
– második szinten, zárólap nélkül
– harmadik szinten, zárólap nélkül
– összes többi parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2/1-es parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
Kripta kápolna 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes
Kripta fülke 60 éves használati idôre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

382 860
432 840
382 860
347 580
434 400

1 069 680
2 139 300

1 467 240
1 834 020
2 340 000

1 998 750

185 400

1 255 800
1 789 200
2 100 000
2 664 600

2009

2458

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2008. december 30.

FARKASRÉTI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

33 980

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 010

Urnasírhely:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

156 470
100 680
73 080

135 570
118 760
111 440
184 000
147 460
137 200
97 530
79 260
72 850
67 560
61 160
59 880
67 560
61 160
59 880

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

171 140
132 670
119 930

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

174 310
136 030
123 300

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

187 640
149 380
136 610

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô

183 000
144 730
131 790
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Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati idôre
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felsô
Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:

2459

Áfa nélküli ár (Ft)

183 000
131 790
106 470
84 250

Nemeskô (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:

434 220

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 60-as parcella

435 410

Nemeskô borítású urnasír, zárólap nélkül:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes

361 310

Urnasírbolt, 20 éves használati idôre, zárólap nélkül:
– 26/1/IX-es parcella
– 12 személyes

131 200
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

90 925
157 975
50 700

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

175 320
255 900

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 39-es parcella

204 450

2009

2009
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LÔRINCI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Áfa nélküli ár (Ft)

Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek

90 925
157 975
50 700

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

175 320
255 900

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes

273 060
359 400

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 60/1-es parcella

204 450

2009

2009
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MEGYERI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– hármas
– gyermek
Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 4., 5., 6., 11., 45., 49., 50., 51., 51/a., 53., 54., 55., 56., 57. parcella
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 19-es parcella, bejárati fôút melletti része
– egyes
– kettôs
– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi-sír)
– egyes
– kettôs

Áfa nélküli ár (Ft)

90 925
157 975
248 900
50 700

40 550
57 225
37 325

265 425
506 900
265 425
506 900

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

416 940

Kriptának kiépíthetô, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

301 800
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MEGYERI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

I-es urnafülke (kolumbárium) (Szécsi-féle), zárólap nélkül:
– 32-es parcella

34 860

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 62-es parcella
– 70-es parcella

204 450
204 450

2009
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ÓBUDAI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek

Áfa nélküli ár (Ft)

120 775
213 850
58 700
84 200
146 250
42 075

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 15/1. parcella
– egyes

158 150

Köröndök 25 éves használati idôre:
– I. övezetben kettôs
– II. övezetben kettôs
– III. övezetben kettôs

265 425
238 350
211 625

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

375 240
426 420

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella; Pomázi úti kriptasor
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

469 020
554 340
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ÓBUDAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

51 020

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

56 860
50 140

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 6 × 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet

87 780
86 270
114 100
107 710

61 700
59 020
52 820
51 300
52 820
51 300

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

103 350
97 200

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

88 120
83 020

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella

106 480
101 130
97 800

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

114 960
108 810

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet

90 360
84 040

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 15/1-es parcella

204 450
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– egyes
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– 72-es parcella
– 75-ös parcella
– kettôs
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– sövényes kettôs
– 16-os, 17-es, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella
– kiépíthetô sövényes kettôs
– 16-os, 17-es, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Áfa nélküli ár (Ft)

90 925
157 975
50 700

144 200
195 775
90 925
264 600
426 475
426 475

416 940
416 940
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RÁKOSPALOTAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– 16-os parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)
– 17-es parcella
– I-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es urnafülke (kolumbárium)
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

42 430
64 780
42 430
64 780
92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 16-os parcella
– 17-es parcella

73 370
73 370

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Urnasír, zárólap nélkül:
– 77-es parcella

158 180

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 18-as parcella
– 19-es parcella

410 750
410 750
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TAMÁS UTCAI TEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

27 360

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

46 130

Urnasírhely:

43 450

Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 2-es oszlopos elemben
– 1 × 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 × 1-es oszlopos elemben
– 5 × 1-es oszlopos elemben
– 6 × 1-es oszlopos elemben

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

* Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit,
márvány) borítású zárólap nélkül:

* Új sírhely kategória

204 450
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– I. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
– III. övezet
– egyes
– kettôs
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 3-as, 4-es parcella
– egyes
– kettôs
– 66-os parcella
– egyes
– kettôs
– 140-es, 215/II-es parcella
– egyes
– kettôs
– gyermek
– 106-os, 107-es, 109/I-es, 110-es, 110/I-es, 127-es, 128-as,
129-es, 130-as, 131-es, 132-es parcella
Bal II. körönd: 111/1-es, 129/1-es, 130/1-es parcella
Jobb II. körönd: 112/1-es, 131/1-es, 132/1-es parcella
– egyes
– kettôs
* Nem rátemethetô sírhelyek 25 éves használati idôre:
– 163-as, 175-ös, 176-os, 207-es, 217-es, 218-as, 254-es parcella
– egyes
– 175-ös, 176-os parcella
– kettôs

Áfa nélküli ár (Ft)

76 300
129 100
49 800
62 950
102 400
44 600
44 600
65 750
36 200

155 225
287 000
115 550
207 650
59 375
96 600
42 075

89 250
129 100

35 150
57 125

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

172 080
251 220

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 3-as, 4-es parcella
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

378 540
439 260
520 260
570 840

* Új sírhely kategória
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X. ÚJKÖZTEMETÔ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2009. január 1-jétôl
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati idôre

Áfa nélküli ár (Ft)

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

26 880

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella

59 370
45 270

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 68-as parcella

42 660
37 470
32 080
75 130
48 620

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

89 350
84 430
79 680

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

92 550
87 590
83 030

Ültetôs alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet

104 970
100 400
95 460

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

100 760
96 000
91 070
130 570

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella

76 620
71 670
66 930
106 270

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskô (gránit, márvány)
borítású, zárólap nélkül:
– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella

216 140
216 140

Exkluzív urnafülke teremben:
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

31 850
53 750
75 640
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Temetési helyek újraváltási díjai
Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.
Hagyományos földbe temetéses elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 25 éves idôtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettôs sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves idôtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 10 éves idôtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves idôtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták
A temetési helyek megváltási díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével meg
kell növelni.

___________________________________________

Temetô-fenntartási hozzájárulás díja

Ft

Temetô-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére valamennyi temetôben:
Sírbolt építése esetén:
Sírkô, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kôfaragó kisiparosok részére a temetôi szabályzatban
elôírt feltételek szerint munkánként és naponként
– Restaurátor naponként
– Betûvésés síremlékre (név és évszám)

27 675 Ft

915 Ft
915 Ft
280 Ft

A temetô-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, zámlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével
meg kell növelni.
Sírhelynyitás és visszahantolás díja
(ideértve az elsô temetést megelôzô sírásást)
Felnôtt sírhely:
Gyermek sírhely:
Urnasírhely:

Ft
29 474 Ft
13 645 Ft
13 645 Ft

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
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Létesítmény igénybevételi díjak
Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):
Halotthûtôk naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

2008. december 30.
Ft
2 220 Ft

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
Ravatalozó termek igénybevételi díja az üzemeltetô
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Budafok, Csepel II. terem, Erzsébet, Kispesti (új és öreg), Lôrinc kis terem,
Megyer, Rákospalota, Újköztemetô IV., V., VI., VII.,VIII., IX., X., XI.,
XII. terem, Angeli u.
Tamás u.
Óbuda I. terem
Csepel I. terem
Lôrinc nagy terem
Farkasréti temetô:
– Németvölgyi termek
– Hóvirág u.

39 490 Ft
42 992 Ft

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltetô
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Óbudai temetô: – Fônix terem
Farkasréti temetô: – Makovecz terem
Újköztemetô: – III. terem

51 325 Ft
53 354 Ft
53 354 Ft

Külsô ravatal igénybevételi díja az üzemeltetô
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Farkasréti temetô
Óbudai temetô
Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispest (új és öreg), Lôrinc,
Megyer, Rákospalota
Újköztemetô

29 128 Ft
33 310 Ft
33 310 Ft
31 209 Ft
39 490 Ft

89 239 Ft
39 964 Ft
31 796 Ft
39 964 Ft

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
Óbudai temetô
Újköztemetô

34 570 Ft
34 570 Ft

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállításának díjai
1. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása
várakozással együtt

Ft
6 369 Ft

2. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, Farkasréti temetôben kiemelt
II. kategóriájú gépkocsival
várakozással együtt

14 220 Ft

3. Elhunyt vagy hamvak temetôn belüli szállítása, kiemelt
I. kategóriájú gépkocsival
várakozással együtt

18 494Ft

4. Exhumált elhunyt vagy meglévô hamvak temetôn belüli szállítása
várakozással együtt

6 369 Ft

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell
növelni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
74/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételének díját a gazdálkodás
költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása szükségessé vált. A települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatás
díját a felmerült és várhatóan felmerülô költségek, valamint a megrendelôk teherbíró képességének figyelembe
vételével állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díjkialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2009. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 60/2002. (X. 18.) önkormányzati rendeletének 20.
§ (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kötelezô helyi
közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az 1. §-hoz
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételi díj mértékének megváltoztatása – a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvô költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz történô igazítással – a 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet mellékletének módosításával történik.
A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2009. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 74/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
A 2009. január 1-jétôl 2009. december 31-ig történô díjfizetési idôszakra
1) 2009. január 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyûjtésének és elszállításának egységnyi díja:
1578 Ft/m3+áfa
2) A fôváros közmûves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, a R. 4. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendô díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatás különbsége.
3) Ha a szippantó gépjármû és a szennyvíztározó közötti távolság meghaladja a 35 m-t, az 1) és 2) pontban rögzített
díj mértékét esetenként 20%-kal meg kell növelni.
Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjármûbe gyárilag beépített szintmérô (szintjelzô) alapján kell meghatározni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
75/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete
lép.
2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A szemétdíj mértékét a hulladékgazdálkodás nagy
tôke- és költségigénye miatt a folyamatosan növekvô
költségekhez és az elvégzendô feladatokhoz kell igazítani. A fôváros zavartalan hulladékgazdálkodása szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigények biztosítása továbbra is a Fôvárosi Önkormányzat
feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékgazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosítása vált szükségessé.
A háztartási hulladék rendszeres gyûjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig
felmerült és várhatóan felmerülô költségek, valamint a
lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével
állapította meg a Fôvárosi Közgyûlés.
A díj kialakításban szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2009. január 1-jétôl a díjak növelésre kerüljenek.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlésének a települési szilárdhulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelete
10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyûjtésével, elszállításával,
valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelezô közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendô díjat az alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének
módosításával történik.
A 2. §-hoz
Az új egyszeri ürítési díjak 2009. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelô határidô áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 75/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete

A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(közszolgáltatási szemétdíj)
a 2009. január 1-jétôl 2009. december 31-ig terjedô díjfizetési idôszakra
I. A kötelezô közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre
bocsátott gyûjtôtartályok számának, a tartályok ûrméretétôl függô egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának
szorzataként kell megállapítani.
II. A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott tartály egyszeri ürítési díja:
1) 1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése
2) Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja
3) Tömörítô konténerek esetén:
1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja
4) Elôtömörített települési szilárd hulladék esetén:
1 db 110 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 120 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 240 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 360 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 770 literes tartály egyszeri ürítése
1 db 1100 literes tartály egyszeri ürítése

550 Ft + áfa
600 Ft + áfa
1 200 Ft + áfa
1 800 Ft + áfa
3 850 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa
5 000 Ft + áfa

30 000 Ft + áfa

825 Ft + áfa
900 Ft + áfa
1 800 Ft + áfa
2 700 Ft + áfa
5 775 Ft + áfa
8 250 Ft + áfa
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
76/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság
hatósági árformába tartozó viteldíjainak
legmagasabb hatósági árként való megállapításáról
és azok alkalmazási feltételeirôl
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás
alapján Budapest Fôváros Közgyûlése a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban: BKV Zrt.) hatósági árformába tartozó díjait,
mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit a következôkben állapítja meg:
I.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A különbözô éves bérletek az év elsô napjától az
adott idôszakot követô elsô hónap 5-én 24 óráig érvényesek. Használatuk igazolványhoz kötött. A teljesárú éves
bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban, a
tanuló éves bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal,
a nyugdíjas éves bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használhatók. A kedvezményes éves bérletek 12 db, egyenként egy – meghatározott – naptári
hónapra érvényes szelvénybôl álló tömb formájában kerülnek forgalomba. A teljesárú éves bérletek a Volánbusz
Zrt. által kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is
használhatók.
(2) A negyedéves bérletek tetszôleges kezdônappal
válthatóak, érvénytartamuk 100 nap. Használatuk igazolványhoz kötött; a teljesárú bérlet csak érvényes általános
bérletigazolványban, a tanuló bérlet csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas bérlet csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban használható. A teljesárú negyedéves bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott Volán-BKSZ
bérletigazolványokkal is használhatók.
(3) A különbözô havi bérletek (budapesti, környéki,
HÉV) tetszôleges kezdônappal válthatóak, érvénytartamuk egy hónap. Az adott hónap adott napjától a következô hónapnak a kezdônapot megelôzô napjáig használható, a hónap 1-jei kezdônap esetén a hónap utolsó
napjáig érvényes. (Például a hónap 10-étôl váltott bérlet
a következô hónap 9-éig érvényes). Használatuk igazolványhoz kötött: a teljesárú bérletek csak érvényes általános bérletigazolványban, a tanuló bérletek csak érvényes
diákigazolvánnyal, a nyugdíjas, és a mozgáskorlátozottaknak szóló bérletek csak érvényes nyugdíjas bérletigazolványban, a kisgyerekeseknek szóló bérletek csak érvényes kisgyerekes bérletigazolványban használhatók.

A teljesárú budapesti havi bérletek a Volánbusz Zrt. által
kiadott Volán-BKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.
(4) A kétheti bérletek a feltüntetett nap 0 órától az azt
követô tizenharmadik nap 24 óráig érvényesek. Használatuk általános bérletigazolványhoz kötött. A teljesárú
kétheti bérletek a Volánbusz Zrt. által kiadott VolánBKSZ bérletigazolványokkal is használhatók.
(5) A hetijegy a feltüntetett nap 0 órától az azt követô
hatodik nap 24 óráig érvényes. Át nem ruházható, az utazás megkezdése elôtt a tulajdonos köteles nevét a jegyen
nyomtatott betûkkel feltüntetni.
(6) A háromnapos turistajegy a vásárlásakor a vevô
kérésének megfelelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 72 órán át (azaz a vásárlást
követô 3. napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt
idôpontjáig) érvényes.
(7) A napijegy a vásárláskor a vevô kérésének megfelelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hónap, nap, óra,
perc) számított 24 órán át (azaz a következô napnak az
érvényesség kezdeteként megjelölt idôpontjáig) érvényes.
(8) A családi jegy (2 napos) a vásárlásakor a vevô kérésének megfelelôen feltüntetett kezdô idôponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 48 órán át (azaz a vásárlást
követô 2. napnak az érvényesség kezdeteként megjelölt
idôpontjáig érvényes. A családi jegyet 1 vagy 2 felnôtt
(18 éven felüli személy), legalább 1, de legfeljebb 7 fô,
6–14 év közötti gyermekkel együtt, egy kocsiban történô
utazásnál veheti igénybe. A gyermekek 14 éves korig,
érvényes diákigazolvánnyal, külföldi tanulók esetében
diákigazolvánnyal, vagy ha azzal nem rendelkeznek, útlevéllel használhatják.
(9) A (6)–(8) bekezdésben szereplô jegyfajták esetében az érvényességi idôn belül megkezdett utazás akkor
is befejezhetô, ha a jegy közben lejár.
(10) A kedvezményes csoportos tanulójegy a feltüntetett nap 0 órától 24 óráig érvényes. A jegyet legalább 10,
legfeljebb 40 tanuló és legfeljebb 2 fô kísérô egy kocsiban együtt utazva használhatja. A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, melyet ellenôrzéskor fel kell mutatni. A kedvezményes csoportos tanulóje-
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gyet az iskola kétpéldányos írásos megrendelôje alapján
átutalással, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel
egyenlítheti ki, és a BKV Zrt. kijelölt bérletpénztáraiban
veheti át.
(11) A kerékpárbérlet a Budapesten érvényes kedvezményes éves, negyedéves és havi bérletek, valamint a
HÉV-bérletek teljesárú és kedvezményes változataihoz
matrica formájában vásárolható meg. A kerékpárbérletnek havi változata van, negyedéves bérletnél kerékpárbérletként három darab havi matricát kell felragasztani.
A matrica a bérlet vásárlásától függetlenül, utólag is
megvásárolható, de azt a pénztárosnak kell a szelvényre
ragasztani. Az utólag vásárolt kerékpárbérlet-matrica érvényessége is csak a bérletszelvény lejáratának idôpontjáig tart. Negyedéves bérlet esetén a már letelt hónap
után nem, de a megkezdett és még hátralévô hónapra kerül kerékpárbérlet-matrica kiadásra. Negyedéves bérlet
cseréjénél is hasonlóan kell eljárni. Kerékpár szállítására
csak a BKV Zrt. arra kijelölt és piktogrammal megjelölt
jármûveken jogosít. A kerékpár bérlet a közigazgatási
határtól függetlenül az adott járatok teljes vonalhosszán
érvényes. Nem vásárolható kerékpárbérlet a havi áras
éves bérletekhez, kétheti bérletekhez és mozgáskorlátozottaknak szóló bérletekhez.
(12) A kedvezményes éves bérletekhez havonta egy
kerékpárbérlet vásárolható, melyet az adott hónapra
szóló szelvényre kell felragasztani. Idôbeli érvényessége
megegyezik azon bérletszelvényével, amelyre felragasztották.
(13) A (2)–(8) bekezdésben szereplô bérlet- és jegyfajták elôvételben is megválthatóak, az érvényességet vásárláskor a pénztáros tünteti fel a szelvényen. Ezen jegy- és
bérletfajták közül azokat, amelyek érvényességi ideje
részben vagy egészben 2010. évre, vagy késôbbi idôpontra esik, elôvételben csak az érvényesség kezdônapja elôtt
legfeljebb 30 nappal lehet értékesíteni, de legkésôbb 2009.
december 31-ei utolsó kezdôdátummal adható ki. A (11)
és (12) bekezdésben szereplô kerékpárbérletet a hozzá
kapcsolódó bérletszelvényre vonatkozó elôírások szerint
lehet elôvételben megváltani. A jegyek és bérletek visszamenôleges kezdônappal nem adhatók ki.
(14) A vonaljegy érvényes egy utazásra, átszállás nélkül, bélyegzôs készülékkel történô érvényesítés esetén a
kezeléstôl számított 60 percig. A vonaljegy az érvényesség idôtartama alatt a metróhálózaton belül – ideértve a
földalatti vasutat is – átszállásra is jogosít. A vonaljegy
az éjszakai járatokon 90 percig érvényes.
A helyszínen váltott vonaljegy érvényessége azonos a
vonaljegynél feltüntetettekkel. Váltható a jármûvön (ahol
erre lehetôség van), vagy az utazási jogosultságot ellenôrzô személyzettôl.
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(15) Az átszállójegy érvényes egy utazásra, egy átszállással, az utazás kezdôpontjától, illetve az átszállás
helyétôl távolodó irányban. A jegyet minden felszálláskor kezelni kell, elsô alkalommal az egyik, második alkalommal a másik végén található számkockáknál, kivéve a metróhálózaton belüli (ideértve a földalatti vasutat
is) átszállásokat. Ha az érvényesítés bélyegzôs készülékkel történik, az elsô kezeléstôl számított 90 percig, ezen
belül a második kezeléstôl számítva 60 percig, jogosít
utazásra. Ha a második kezelés a metróhálózatba való
belépéskor történt, az érvényesség minden esetben a belépés idôpontjától számított 60 percig tart, még akkor is,
ha ez az elsô kezeléstôl számított 90 percet meghaladja.
Az átszállójegy az éjszakai járatokon is érvényes. Abban
az esetben, ha a második kezelés az éjszakai járatra való
felszálláskor bélyegzôs készülékkel történt, az érvényesség minden esetben a második kezelés idôpontjától számított 90 percig tart, függetlenül az elsô kezeléstôl.
A második kezelés idôpontja azonban egyik esetben sem
lehet késôbbi, mint az elsô kezeléstôl számított 90 perc.
(16) A metrószakaszjegy érvényes a metrón és a földalatti vasúton egy utazásra, az utazás kezdôpontjától távolodó irányban összesen legfeljebb 3 megálló távolságra, a kezeléstôl számított 30 percig. A metróhálózaton
belül – ideértve a földalatti vasutat is – átszállásra is jogosít.
(17) A gyûjtôjegyek 10 db vonaljegyet tartalmaznak.
Érvényességük azonos a vonaljegynél feltüntetettekkel.
A tömb vásárlás után szétbontható, a borító megôrzése
nem kötelezô. A gyûjtôjegyek jegydarabonkénti árusítása tilos. A gyûjtôjegy érvényes az éjszakai járatokra is a
vonaljegynél megadott feltételekkel.
(18) A környéki vonaljegyek érvényesek a Budapest
közigazgatási határát átlépô, vagy csak azon kívül közlekedô autóbuszjáratoknak a közigazgatási határon kívüli
szakaszain, egy utazásra, átszállás nélkül. Bélyegzôs készülékkel történô érvényesítés esetén a kezeléstôl számított 60 percig érvényes. A környéki vonaljegyek érvényesek a környéki éjszakai járatokra is.
(19) A mobil 60–90 jegy érvényessége a megrendelés
idôpontjától függ. A hétköznap (munkanap) 4:30-tól
21:30-ig megrendelt jegyek 60 percig, az ezen kívüli
idôszakban megrendeltek 90 percig jogosítanak korlátlan
számú utazásra. Az utas az alkalmazott technológiától
függô visszaigazolást kap. Az érvényességi idô lejáratát
a mobil 60–90 jegy tartalmazza. A jegynek az ellenôrzés
idôpontjában érvényesnek kell lennie. Pótdíjazást von
maga után, ha a jegy lejárt, illetve az, ha a jegy érvényessége nem ellenôrizhetô. A megrendelés során felmerülô
díjak – a viteldíjon felül – az utast terhelik. Egy mobilkészülék több utas mobil jegyének megvásárlására is felhasználható. Ebben az esetben a jegyek érvényességéhez
az szükséges, hogy együtt, egy kocsiban utazzanak és
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az utazás, illetve az ellenôrzés idején mindegyik jegy érvényes legyen.

(3) A vakvezetô, a mozgáskorlátozottakat segítô és a
rendôrségi kutya szállítása díjtalan.

A mobil 60–90 jegyet Magyarországon üzemképes és
a mobiltelefonos jegyvásárlási szolgáltatás igénybevételére alkalmas mobiltelefonnal rendelkezô utasok vehetik
igénybe. A mobil 60-90 jegy részletes vásárlási és használati feltételeit és ellenôrzési módozatait a BKV Zrt. köteles az „Utazási feltételek” között közzétenni.

3. §

(20) A City jegy érvényes a Centrum busz járaton.
A jegy elôvételben nem, csak a járaton váltható meg.
(21) A közösségi közlekedés jármûvein utazást megkezdeni – a 9. § (1) c) pontjában foglaltak kivételével –
csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet. Az utas és a
szolgáltató között ráutaló magatartás alapján is szerzôdés
jön létre. Ezért, ha az utas a szerzôdési feltételeket nem
tartja be, vagy díjfizetés nélküli utazik, és ellenôrzés esetén
a helyszínen nem egyenlíti ki a pótdíjat, köteles arcképes
igazolványt, vagy egyéb arcképes azonosító okmányt
bemutatni. Ráutaló magatartásnak a jármûre történô felszállás, vagy a peronzár átlépése minôsül.
(22) A (14)–(17) bekezdésben felsorolt jegyeket a
metrón, a földalatti vasúton és a HÉV olyan állomásain
és megállóhelyein, ahol a peronzár vonal fel van festve,
az utazás megkezdése elôtt, a többi közlekedési eszközön a felszállás után a jegykezelô készülékkel kell érvényesíteni. Vonal-, gyûjtô-, helyszínen váltott vonal-,
átszálló- vagy metrószakaszjeggyel történô utazás esetén
a metróhálózaton belüli átszállásnál nem kell új jegyet
érvényesíteni. A (18) bekezdésben szereplô környéki
vonaljegyeket felszállás után kell érvényesíteni.
(23) A metrón, a földalatti vasúton és a HÉV azon
állomásain és megállóiban, ahol peronzár vonal van felfestve, az utazás megkezdésének a felfestett bejárati,
befejezésének a kijárati peronzár vonal átlépése minôsül.
(24) A HÉV azon állomásain és megállóiban, ahol
peronzár vonal van felfestve, a jegykezelés jegykezelô
készülékkel vagy a személyzet által lehetséges.
2. §
(1) A kutyaszállítás díja a kutya méretétôl függetlenül
azonos az adott távolságra érvényes teljesárú menetdíjjal, az elôvárosi vasút (HÉV) vonalain a vonaljegy vagy
a gyûjtôjegy a vonal teljes hosszára érvényes. Díjmentes
a kutya szállítása, ha az a kézipoggyász megengedett méretét meg nem haladó, állatok utaztatására alkalmas eszközben történik.
(2) A kutya számára csak teljesárú bérlet váltható.
A bérletet általános bérletigazolványban kell használni,
az arckép helyén „EB” felirattal, az általános bérletekre
vonatkozó szabályok szerint.

(1) A bérletigazolványok kiállítási díja 250 Ft. A bérletigazolvány rovatait az utas köteles megfelelôen kitölteni. A teljesárú bérletigazolvány érvényessége 10 évig,
a nyugdíjas bérletigazolvány érvényessége a rajta feltüntetett idôpontig, de legfeljebb szintén 10 évig terjed.
A bérletigazolványok kiváltásához egy darab 1 évnél
nem régebbi, sima hátterû – más célra még nem használt –
3,5×4,5 cm-es, jó minôségû igazolványkép szükséges,
mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más
személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).
(2) A bérletigazolványt ki kell cserélni, ha
– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhetô fel,
– a bérletigazolvány oly mértékben megrongálódott,
hogy érvényességét és a használat jogosságát megállapítani nem lehet
– érvényessége lejárt.
(3) A bérletszelvényre a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszámát az elsô utazás megkezdése elôtt
tintával olvashatóan rá kell vezetni. A hibás, elrontott
sorszámot javítani nem szabad, a bérletszelvényt a BKV
Zrt. pénztáraiban 250 Ft kezelési díj ellenében ki kell
cseréltetni. A kedvezményes éves bérletek esetében a kezelési díj 500 Ft, a cseréhez a bérlettömb borítóját és a
még fel nem használt havi szelvényeket is vissza kell
hozni.
(4) A bérletek, a napi-, a turista-, a heti- és a családi
jegyek csak érvényességük kezdete elôtt válthatóak viszsza a BKV Zrt. pénztáraiban 250 Ft kezelési díj ellenében. HÉV jegyeknél csak az elôvételben megváltottak
esetében és az érvényesség kezdete elôtt van lehetôség
visszaváltásra abban az estben, ha visszaváltási értéke a
250 Ft-os kezelési díjat meghaladja. Ugyancsak 250 Ft
az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja.
(5) A havi árral rendelkezô, évre szóló bérlet évközben is megvásárolható és visszaváltható. Vásárlás esetén
a már megkezdett hónapra esô havi árat ki kell fizetni,
visszaváltás esetén csak a meg nem kezdett hónapra esô
árat kell visszatéríteni 250 Ft-os kezelési díj levonása
mellett.
(6) A teljes évre megvásárolható, kedvezményes éves
bérlet az érvényesség kezdete elôtt sem váltható vissza.
(7) A kerékpárbérlet önmagában nem visszaváltható.
Amennyiben a bérletszelvényre, amelyre felragasztották, fennállnak a visszaváltás vagy csere feltételei, azzal
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együtt a kerékpárbérlet is visszaváltható. Ilyen esetben a
kezelési díjat a kerékpáros bérlet esetében a matricák
számától függetlenül csak egyszer (250 Ft) kell megfizetni. Ezen felül a bérlet típusának megfelelô (kedvezményes éves bérlet esetén 500 Ft, havi bérletek esetében
250 Ft) kezelési díj is fizetendô.
(8) A vonal-, metrószakasz-, átszálló-, gyûjtô-, környéki, mobil 60–90 és helyszínen váltott vonaljegyek
vissza nem válthatóak.
(9) Az elveszett jegyeket és bérleteket a BKV Zrt.
nem pótolja.
4. §
(1) A helyi közösségi közlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db, egyenként 40×50×80 cm vagy
200×20×20 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg
facsemetét, 1 db gyermekkocsit, valamint 1 kutyát szállíthat díjmentesen. A kutyaszállításra vonatkozó díjmentesség csak akkor vehetô igénybe, ha az a kézipoggyász
megengedett méretét meg nem haladó, állatok utaztatására alkalmas eszközben történik.
(2) A HÉV vonalain az (1) bekezdésben felsorolt
méreteket meghaladó (túlméretes), de legfeljebb 1 db
100×100×200 cm méretet meg nem haladó tárgy (csomag) – megfelelôen becsomagolva – a jármûvek megfelelô piktogrammal jelölt peronján díjfizetés ellenében
szállítható. A díj mértéke a távolság alapján számított teljesárú menetdíjjal azonos.
(3) Kerékpár csak díjfizetés ellenében szállítható azokon a közösségi közlekedési jármûveken, amelyeknél a
kerékpár szállítására utaló jelzés kívülrôl jól láthatóan
elhelyezésre került. Az ilyen jelzés nélküli jármûveken
kerékpár szállítása tilos. A kerékpár szállításáért egy vonaljegyet vagy egy gyûjtôjegyet kell kezelni, amelyek a
HÉV esetében az adott vonal teljes hosszára érvényesek.
(4) Kerékpárbérlet vásárolható az 1. § (11) és (12) bekezdés szerint az ott meghatározott bérletszelvényekhez.
A kerékpárbérlet a kerékpár szállítására kijelölt vonalak
teljes hosszára érvényes. A kerékpárbérlet matrica formájában kerül forgalomba, amelyet a bérletszelvényre
kell felragasztani.
(5) Amennyiben az utas budapesti bérlettel és HÉVbérlettel is rendelkezik, elegendô egy kerékpárbérletet vásárolnia, s annak matricája bármelyik bérletre felragasztható. Amennyiben az utas csak az egyik fajta bérlettel, és
az arra ragasztott kerékpárbérlettel rendelkezik, a közigazgatási határ átlépéséhez csak saját maga számára kell
megfelelô jeggyel rendelkeznie, vagy jegyet váltania.
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5. §

(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság jogosult a viteldíj lerovását és az utazási feltételek – amelyeket a társaság köteles közzétenni –
betartását ellenôrizni. A viteldíj megfizetésének és a kedvezmények jogos igénybevételének ellenôrzése érdekében az utasnak a jegyet, bérletet és a bérletigazolványt,
diákigazolványt a társaság által arra feljogosított személynek ellenôrzés céljából fel kell mutatni, kérésre át
kell adni. Az ingyenes utazásra jogosító okmányt
ellenôrzéskor fel kell mutatni. A HÉV-en és a környéki
járatokon kedvezmények igénybevételének jogosságát
nem a jegy vagy bérlet megváltásakor, hanem az ellenôrzéskor kell igazolni.
(2) A BKV Zrt. az ellenôrzési és pótdíjazási tevékenységgel rajta kívül álló felet is megbízhat.
(3) Az ellenôrzésre feljogosított személyek civilben és
egyenruhában egyaránt ellenôrizhetnek. Az ellenôrzésre
karszalag, ezen felül a ruházaton elhelyezett, arcképpel
és azonosító számmal ellátott kitûzô jogosítja fel ôket.
(4) A BKV Zrt. ellenôrzésre feljogosított dolgozói
jogosultak a bérletigazolvány és/vagy az értékszelvény,
illetve a jegy elismervény ellenében történô bevonására,
ha
– az hamisítvány, illetve átírással vagy egyéb módon
azt meghamisították,
– a bérlet értékszelvényre ráírt bérletigazolvány vagy
diákigazolvány sorszám javított, illetve nem a 3. §
(3) bekezdés elôírásai szerinti,
– az arcképet kicserélték, illetôleg megmásították,
– az arcképrôl a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhetô fel,
– a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és a használat jogosságát megállapítani
nem lehet,
– az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány vagy
diákigazolvány sorszámával nem egyezik,
– ha azzal nem a tulajdonosa utazik,
– jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel.
(5) 12 000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki
– jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási
igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
– olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal kísérli meg
az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszáma nincs
ráírva, vagy a ráírás nem a 3. § (3) bekezdés elôírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rábélyegezve,
– más nevére szóló hetijeggyel utazik,
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– kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az elôírt
díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet matricáját átragasztja,
– kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan jármûvön
szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,
– csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes
tárgyként nem szállítható tárgyat visz a jármûvön,
– saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élô állat bepiszkítja a jármûvet,
– a vészjelzôt indokolatlanul mûködésbe hozza,
– az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.
(6) A 12000 Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén
annak összege 6000 Ft-ra mérséklôdik. Helyszíni kiegyenlítésnek tekintendô a pótdíj jegyellenôrnél történô
megfizetése, melyrôl a jegyellenôr pótdíjelismervényt
köteles adni, továbbá a pótdíjazást követô 2 munkanapon
belül, a társaság által kijelölt helyen történô megfizetés,
melyrôl bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki. Amenynyiben a pótdíjazás során a jegyellenôr a bérletszelvényt/és vagy bérletigazolványt bevonja, abban az esetben a bérletbemutatásra, illetve utólagos helyszíni pótdíj
2 munkanapon belüli megfizetésére nincs lehetôség.
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továbbá bérletbemutatáskor elegendô a pótdíjazás napjára érvényes bérletszelvényt bemutatni. Kutyabérlet esetében bérletbemutatásra nincs lehetôség. Ha az utas
ellenôrzésnél érvényes bérletet mutat fel, de a szállított
kerékpárra nem fizetett viteldíjat, kerékpár bérlet utólagos bemutatására nincsen mód.
(11) Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellenôrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított
8 naptári napon belül a társaság által kijelölt helyen a
jogosultságot igazoló iratok bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 3000 Ft bérletbemutatási díj ellenében megszûnik. A lehetôséggel naptári évenként legfeljebb két
alkalommal élhet az utas, amennyiben korábbról nincs
rendezetlen pótdíjtartozása.
(12) Ha az utas a pótdíj megfizetését és személyi adatainak megadását egyaránt megtagadja, illetve az utazási
feltételekben rögzítetteket nem tartja be, a jegyellenôr
rendôri intézkedést kérhet és/vagy az utast felszólíthatja
a közösségi közlekedési jármû, vagy a metróállomás elhagyására.
6. §

(7) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem
rendezi, a jegyellenôr pótdíjfolyamati eljárást kezdeményez. Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz
szükséges természetes személyazonosító adatokat (név,
anyja neve, születési hely és idô), valamint lakcímét.
Ezek alapján adatfelvételi lapot állít ki. A pótdíj összegérôl csekket ad át, amelynek átvételét, illetve a személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az utas részérôl az aláírás megtagadása nem mentesít a pótdíjazás következményei alól.
(8) Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak
közlését megtagadja, illetve a (4) bekezdésben szabályozott esetekben a bérletigazolványt és/vagy az értékszelvényt, illetve a jegyet felszólítás ellenére nem adja át,
lehetôség van a helyszínen rendôri segítséget kérni.
(9) 12 000 Ft késedelmi díjat és 500 Ft eljárási díjat
köteles fizetni – az (5) bekezdésben meghatározott pótdíjon felül –, aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki.
(10) Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel,
vagy diákigazolvánnyal használható tanulóbérlettel rendelkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás napján érvényes,
de azt a jegyellenôrzésnél felmutatni nem tudta, a pótdíjazástól számított 8 naptári napon belül a társaság által
kijelölt helyen a bérlet bemutatása esetén a pótdíjfolyamat 3000 Ft bérletbemutatási díj ellenében megszûnik.
A bérletbemutatás lehetôségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet az utas, amennyiben nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves bérletek
tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik,

(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlátozottaknak és a kisgyerekeseknek szóló havi bérlet
kivételével – a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrôl szóló kormányrendelet tartalmazza.
(2) Mozgáskorlátozottaknak szóló havi bérlet igénybevételére jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirôl szóló 164/1995. (XII.
7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti súlyos mozgáskorlátozott, akinek a 164/1995. (XII. 7.) Korm. rendelet 2., vagy 3. sz. melléklete szerint kiadott orvosi
szakvéleményben a közlekedôképességi minôsítése legalább 7 pont, és állapota a szakvéleményben véglegesnek
minôsített.
(3) A kisgyerekeseknek szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
szerint budapesti lakcímmel rendelkezô személy, aki
gyermekgondozási segély (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.
(4) A kisgyerekeseknek szóló bérletre való jogosultságot a (3) bekezdésben felsorolt juttatásokról a kifizetôhelytôl kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat
bemutatásával lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónapnál régebbi. A BKV Zrt. által kijelölt helyeken a jogosultak számára „kisgyerekes” bérletigazolványt állítanak ki,
amelynek érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás
folyósításának idôtartamáig tart. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása esetén meghosszabbítható,
amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges.
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A meghosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás
folyósításának idôtartamáig terjedhet. A „kisgyerekes”
bérletigazolvány kiállításának díja a többi bérletigazolványéval megegyezôen 250 Ft.
(5) A „kisgyerekes” bérletigazolvány annak lejárata
után, ha az abban használt kisgyerekeseknek szóló bérletszelvény érvényességének kezdônapja a bérletigazolvány lejárati dátumánál korábbi vagy legfeljebb azzal
azonos, a bérletszelvény érvényességének végéig még
jogszerûen használható.
(6) A BKV Zrt. – üzletpolitikájának megfelelôen – az
e rendeletben meghatározott kedvezmények és legmagasabb hatósági árak keretein belül egyéb díjkedvezményeket is nyújthat.
II.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság járatain
Budapest közigazgatási határán belül történô
helyi utazásért fizetendô díjak
7. §
(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút,
metró, fogaskerekû járatainak teljes hosszán, valamint az
elôvárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszain:
a) egy utazásra érvényes vonaljegy, ára
290 Ft
b) jármûvezetônél, az utazási jogosultságot
ellenôrzô személyzettôl vagy a jármûvön
elhelyezett jegyeladó gépbôl váltott
helyszínen váltott vonaljegy, ára
400 Ft
c) egyszeres átszállójegy, ára
450 Ft
d) tíz utazásra jogosító 10 darabos
gyûjtôjegy, ára
2600 Ft
e) mobil 60–90 jegy, ára
499 Ft
f) napijegy, ára
1500 Ft
g) három naptári napra érvényes turistajegy,
ára
3700 Ft
h) hét naptári napra érvényes hetijegy, ára
4400 Ft
i) családi jegy (2 napos), ára
2100 Ft
j) kedvezményes csoportos tanulójegy,
ára egy fôre
300 Ft
(2) A metró és földalatti vasút vonalain:
metrószakaszjegy, ára
(3) A Centrum busz járaton:
City jegy, ára

240 Ft
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lékletben szerepelnek), valamint – külön jogszabályok
alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak
Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain is
érvényesek:
a) a tizennégy naptári napra érvényes arcképes
összvonalas kétheti Budapest bérlet, ára 5 950 Ft
b) az arcképes összvonalas havi Budapest
bérlet, ára
9 000 Ft
c) évre szóló arcképes összvonalas (visszaváltható) éves Budapest bérlet, havi ára
9 000 Ft
d) teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest bérlet, ára
99 000 Ft
e) teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest bérlet tanulóknak, ára
39 050 Ft
f) teljes évre megvásárolt, vissza nem
váltható arcképes kedvezményes éves
Budapest bérlet nyugdíjasoknak, ára
39 050 Ft
g) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
tanulóknak, ára
3 550 Ft
h) évre szóló arcképes összvonalas (visszaváltható) éves Budapest bérlet tanulóknak,
havi ára
3 550 Ft
i) arcképes összvonalas havi Budapest
bérlet nyugdíjasoknak, ára
3 550 Ft
j) évre szóló arcképes összvonalas (visszaváltható) éves Budapest bérlet
nyugdíjasoknak, havi ára
3 550 Ft
k) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
8 000 Ft
mozgáskorlátozottaknak, ára
l) arcképes összvonalas havi Budapest bérlet
kisgyerekeseknek, ára
3 550 Ft
m) havi kerékpárbérlet (a BKV Zrt. kerékpár
szállítására kijelölt vonalainak teljes
hosszára), ára
500 Ft
n) arcképes összvonalas negyedéves Budapest
bérlet, ára
27 000 Ft
o) arcképes összvonalas negyedéves Budapest
bérlet tanulóknak, ára
10 650 Ft
p) arcképes összvonalas negyedéves Budapest
bérlet nyugdíjasoknak, ára
10 650 Ft
(5) A (4) bekezdésekben a BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlépô autóbuszvonalai esetében a közigazgatási határon belüli vonalszakaszok a 2. sz. mellékletben szerepelnek. Ezen járatok közigazgatási határon
kívüli vonalszakaszainak táblázata a 3. sz. mellékletekben található.

3750 Ft

(4) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekû vonalain, valamint az elôvárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain (az autóbusz szakaszhatárok, a 2. sz. mel-

(6) A bérletek tekintetében az országos közforgalmú
vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbusz vonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán
belüli vonalszakaszain a budapesti végállomás és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely
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közötti szakaszok értendôk. Ezek megállapítása a belföldi
közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás
és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerint történik.
(7) A bérlet nélküli, illetve érvénytelen bérlettel
történô utazás esetén fizetendô pótdíjat helyi utazás esetén e rendelet 5. §-a, országos közforgalmú vasúti és a
helyközi (távolsági) autóbusz utazás során a belföldi
közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás
és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerint kell kiszabni,
illetve megfizetni.
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magasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri
rendelet tartalmazza.
A környéki
a) 5 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül
közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten belüli elsô megállóig Törökbálint kivételével.
b) 10 km-es vonaljegy érvényes a Budapesten kívül
közlekedô bármely viszonylaton a Budapesten belüli elsô megállóig.
A környéki 5 és 10 km-es vonaljegyek érvényességi
határai megegyeznek az 5 és 10 km-es bérletekével, részletesen a 3/a. és 3/b. sz. mellékletben találhatóak.

III.

(5) A járatokra bárki válthat környéki helyi, környéki
5 vagy 10 km-es bérletet, mindazok pedig, akik a közforgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes bérletet
válthatnak, illetve díjmentesen utazhatnak.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság
Budapest közigazgatási határát átlépô,
vagy csak azon kívül közlekedô
autóbuszjáratainak viteldíja

a) Arcképes környéki helyi bérlet váltható a fôváros
közigazgatási határán kívül levô azon településekre,
amelyeken a BKV Zrt. autóbuszjáratai közlekednek. Érvényes a külsô településen, az 1. számú mellékletben
szereplô határok között.

8. §
(1) A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô,
vagy csak azon kívül közlekedô viszonylatainak a
fôváros közigazgatási határán kívüli szakaszán jeggyel,
környéki vonaljeggyel vagy környéki bérlettel lehet utazni. Ez alól kivételt képeznek a 38, 87, 87A, 92, 104,
104A, 113, 126, 138, 187, 200E és a 938 jelzésû járatok,
amelyeken a Budapest határán belüli díjszabás a vonal
teljes hosszán érvényes (I. és II. fejezet).
(2) A környéki díjszabásúnak minôsülô viszonylatokat a BKV Zrt. a menetrendben, a hirdetményeken és a
megállóhelyi tájékoztató táblákon külön megjelöli.
(3) A környéki vonaljegyek a járatok Budapesten kívüli vonalszakaszain a Budapest határán belüli elsô megállóig, a többi jegyfajta a járatok teljes hosszán való utazásra érvényesek. Akik a közforgalmú személyszállítási
kedvezményekrôl szóló kormányrendelet alapján jogosultak, kedvezményes környéki vonaljegyet válthatnak.
A környéki vonaljegyek a környéki éjszakai járatokra is
érvényesek.
(4) A környéki vonaljegy és a környéki kedvezményes
vonaljegyek árait a belföldi közforgalmú menetrend
szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági)
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok leg-

A környéki helyi bérletek havi árai a következôk (Ft):
Környéki helyi bérlet

4400

Környéki helyi tanulóbérlet

2200

Környéki helyi nyugdíjasbérlet

2200

b) A környéki 5 km-es bérlet érvényes a feltüntetett
település és Budapest között a Budapesten belüli elsô
megállóig a BKV Zrt. autóbuszjárataira a 3/a. számú
melléklet szerinti szakaszokon. Környéki 5 km-es bérlet
Törökbálintra nem váltható!
c) A környéki 10 km-es bérlet érvényes a BKV Zrt.
Törökbálintra és Budaörsre közlekedô autóbuszjárataira,
a Budapesten belüli elsô megállóig, a 3/b. számú melléklet szerint.
d) A környéki helyközi bérletek és a környéki kedvezményes helyközi bérletek árait a belföldi közforgalmú
menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi
(távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló, mindenkor hatályos
miniszteri rendelet tartalmazza.
e) A környéki 5 és 10 km-es bérletek díjából a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló
külön jogszabály alapján a munkáltató 80%-ot köteles
megtéríteni.
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f) A környéki helyi bérlethez az e) pont szerinti munkáltatói hozzájárulás nem vehetô igénybe. A fôváros
közigazgatási határán kívüli településeknél a környéki
helyi bérletek érvényességét jelentô szakaszhatárok részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(6) a) A fôváros közigazgatási határán belül érvényes
bérlet Budapest közigazgatási határáig használható fel
utazásra, a pontos szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben
szerepelnek. Aki ilyen bérlettel rendelkezik, de a közigazgatási határon kívüli szakaszra érvényes bérlete
nincs, útját egy vonal-, gyûjtô-, átszálló-, helyszíni-, környéki vonal- vagy mobil 60–90 jegy érvényesítésével
folytathatja.
b) A fôváros közigazgatási határáig érvényes környéki 5 és 10 km-es autóbuszbérlet Budapesten belül a közigazgatási határt követô elsô megállóig, a környéki helyi
bérlet a település határáig használható fel utazásra. Aki
ilyen bérlettel rendelkezik, de Budapest közigazgatási
határán belüli szakaszra érvényes bérlete nincs, útját bármely, a BKV Zrt. járataira a közigazgatási határon belül
érvényes jeggyel folytathatja, kivéve a metrószakaszjegy, melyet csak metrón való utazáshoz lehet használni.
A környéki helyi bérletek szakaszhatárait az 1. sz. melléklet, a környéki 5 és 10 km-es bérletek érvényességét
jelentô szakaszhatárok részletezését a 3/a. és 3/b. sz. melléklet tartalmazza.

IV.
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság elôvárosi vasút
(HÉV) helyközi díjai
9. §
(1) Általános feltételek
a) Az elôvárosi vasút (HÉV) díjainak megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási határig
érvényesek a helyi közösségi közlekedés tarifáira vonatkozó I., II. fejezetben meghatározott jegyek és bérletek.
b) A közigazgatási határon belüli szakaszon a helyi
közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények érvényesek, a közigazgatási határon kívüli szakaszon pedig a
helyközi közlekedésre vonatkozó utazási kedvezmények.
c) A közigazgatási határon kívüli utazáshoz a jegyeket
a HÉV pénztárakban lehet megvásárolni, elôvételben is.
Az érvényességet vásárláskor a pénztáros tünteti fel a jegyen, elôvételben csak az érvényesség kezdete elôtt legfeljebb 30 nappal lehet értékesíteni. Amennyiben az utas
olyan állomáson (megállóhelyen) száll fel, ahol pénztár
nem üzemel, vagy az zárva van, a vonaton pótdíjfizetés
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nélkül válthat jegyet. Ez a lehetôség a bérletekre nem vonatkozik.
d) A bérletszelvény megfelelô rovataiba a kiindulási és
a célállomást fel kell tüntetni. A megvásárolt bérletszelvény csak e két állomás között használható fel utazásra.
e) A bérletszelvényhez kerékpárbérlet is váltható az
1. § (11) bekezdésben, a 3 § (7) bekezdésben, a 4. § (4) és
(5) bekezdésben és a 7. § (4) m) pontjában foglaltak szerint.
f) Tanulóbérletek esetében a diákigazolványban rögzített adatok alapján a kiindulási és célállomást a bérletszelvényen kell feltüntetni. A megvásárolt kedvezményes
bérletszelvény csak e két állomás között használható fel
utazásra, tulajdonosának minden más utazásra közigazgatási határon kívül kedvezményes jeggyel vagy teljesárú
bérlettel kell rendelkezni.
g) A bérletek Budapest közigazgatási határán kívüli
szakaszokra válthatók.
h) A közigazgatási határtól való távolság a határon
belüli utolsó állomástól, megállóhelytôl számítandó.
i) A közigazgatási határon belüli szakaszok az egyes
HÉV vonalakon a következôk:
HÉV-vonal

Közigazgatási határon
belüli szakasz

Csepeli vonal

A vonal teljes hossza

Szentendrei vonal

Batthyány tér–Békásmegyer

Csömör–gödöllôi vonal

Örs vezér tere–Szabadságtelep
Örs vezér tere–Ilonatelep

Ráckevei vonal

Vágóhíd–Millenniumtelep

(2) a) Az egy útra szóló teljesárú és kedvezményes
jegyek, az általános (munkába járásra szolgáló) és a közforgalmú személyszállítási kedvezményekrôl szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezményes bérletek
árait a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által
rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb
díjairól szóló, mindenkor hatályos miniszteri rendelet
tartalmazza és határozza meg.
b) Az általános – közigazgatási határon kívüli vonalszakaszra váltott – bérlet használható a munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésrôl szóló külön jogszabály szerinti napi munkába járásra, amelynek alapján a
bérlet árát a munkáltató a külön jogszabályban meghatározott mértékben köteles megtéríteni.
c) Az egyes állomások közötti viszonylatban alkalmazandó díjtételekhez a távolsági adatokat tartalmazó táblázatok a 4/a, 4/b és 4/c sz. mellékletekben találhatóak.

2008. december 30.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
V.

Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz
különjáratok díja
10. §
(1) Az óvoda, általános iskola, középiskola, fôiskola,
egyetem, stb. által igénybe vehetô helyi különjárati autóbusz-közlekedés tarifái és az igénybevétel feltételei a
következôk:

IKARUS
256, 260, 405, 415
(szóló)

IKARUS
280, 282, 435
(csuklós)

a) Ft/km

550 Ft

825 Ft

b) Ft/óra

5 500 Ft

8 250 Ft

22 000 Ft

33 000 Ft

c) legcsekélyebb
fuvardíj (Ft)

(3) Az igénybevételre jogosultak:
– a tanintézetek önálló jövedelemmel nem rendelkezô tanulói. Nem minôsül jövedelemnek a tanuló
ösztöndíja, átképzési alapból kapott ösztöndíj, valamint részükre szerzôdésben biztosított járandóság,
– a tanulókat kísérô pedagógusok,
– a kísérô szülôk, autóbuszonként legfeljebb három
személy.
VI.
Záró rendelkezések

a) A díjak mértéke

Díjcsoport
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b) A díjszámítás módja
A különjáratok díjának megállapítása alternatív
(vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az
autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytôl garázsig,
illetve telephelyig) megtett km teljesítményt meg kell
szorozni a megfelelô csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbuszoknak garázsból, illetve telephelytôl való indulási idejétôl a garázsba, illetve telephelyre való érkezésig eltelt
idô) meg kell szorozni a megfelelô csoportba tartozó óradíjtétellel és az így nyert két szorzat közül a magasabbik
– mely azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel – lesz a fizetendô díj. A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni.
A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett
km teljes kilométernek és minden megkezdett óra teljes
órának számít. Ha a megrendelô különjárati igénye
olyan, hogy a különjárati autóbuszt – ugyanolyan személyekbôl álló, zártkörû csoport szállítása céljából – a nap
folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat
a napi szállítások befejeztével, egyszer kell figyelembe
venni.
(2) Az ármegállapítás hatálya a tanintézetek (óvoda,
általános iskola, szakmunkásképzô intézet, középiskola,
fôiskola, egyetem) által rendelt különjáratokra terjed ki,
függetlenül attól, hogy a tanintézetet ki tartja fenn.

11. §
(1) A rendelet az 1. § (11), (12), a 3. § (7), a 4. § (4) és
(5) bekezdése, a 7. § (4) bekezdés m) pontja, a 9. § (1) bekezdés e) pontja, továbbá az 1. § (19) bekezdése, a 7. §
(1) bekezdés e) pontja, valamint az 1. § (20) és a 7. §
(3) bekezdése kivételével 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 1. § (11), (12), 3. § (7), 4. § (4) és
(5) bekezdése, valamint 7. § (4) bekezdés m) pontja,
9. § (1) bekezdés e) pontja 2009. február 1-jén lép hatályba.
(3) A rendelet 1. § (19) bekezdése, 7. § (1) bekezdés
e) pontja, valamint 1. § (20) és 7. § (3) bekezdésének hatályba léptetésérôl külön rendelet rendelkezik.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti Budapest Fôváros Közgyûlésének a Budapesti
Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási
feltételeirôl szóló 83/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelete, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb
hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl szóló 83/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatálybalépésérôl és módosításáról szóló 27/2008. (IV. 30.) Fôv. Kgy. rendelete.
(5) Az e rendeletben megállapított díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

A 6. §-hoz

Általános indokolás

A kedvezmények körét és mértékét az utazási kedvezményekrôl szóló mindenkori hatályos kormányrendelet
tartalmazza. Szükségesnek tartottuk azonban a mozgáskorlátozottak részére a kormányrendeletben rögzítetteken felül más kedvezmény biztosítását is.

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó
díjait (városi, elôvárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ
60.21.10; rendszeres, menetrend szerinti több megállóhelyes városi, elôvárosi közúti, más szárazföldi személyszállítás díja: SZJ 60.21.21) mint legmagasabb hatósági
árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. Megalkotását a szükséges viteldíjemelés indokolta. A változás
BKV Zrt. teljes viteldíjrendszerére vetítve átlagosan
7,9%-os emelésnek felel meg. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak.

A 7. §-hoz
A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán
belül történô helyi utazásra, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) elôkészítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak megfelelôen az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatain és a helyközi autóbusz
vonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain történô utazásra érvényes bérletekért fizetendô díjakat tartalmazza.

Részletes indokolás
A 8. §-hoz
Az 1. §-hoz
Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok idôbeli érvényességét tartalmazza.

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépô autóbuszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 9. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.
A 3. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elôvárosi vasút (HÉV) helyközi díjaira
vonatkozó információkat tartalmazza.
A 10. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállításának díja, az igazolvány és a bérlet értékszelvények
kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének illetve
a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz
különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 4. §-hoz

A 11. §-hoz

Poggyászok és egyéb – pl. túlméretes – tárgyak, kerékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mértéke a megfelelô menetjegyek áremelkedésével azonos.

A rendelet hatálybalépését szabályozza, idôpontja
2009. január 1.

Az 5. §-hoz
A bérletbemutatási díjakat és az utólagosan befizetett
pótdíjakat tartalmazza.
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Budakalász

Budakalász,
Lenfonó

Szent
Istvántelep

Pomáz

Pannóniatelep

Szentendre

Batthyány tér

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Margit híd

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Szépvölgyi út

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Tímár utca

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Árpád híd

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Filatorigát

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Kaszásdûlô

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Aquincum

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Rómaifürdô

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

Csillaghegy

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+10 km

Bp+10 km

Bp+15 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

5 km

5 km

10 km

10 km

5 km

5 km

10 km

5 km

5 km

Budapest, Batthyány tér–
szentendrei vonal

Békásmegyer
Budakalász
Budakalász, Lenfonó
Szent István-telep
Pomáz
Pannóniatelep

5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Nagyicce

Sashalom

Mátyásföld, repülôtér

Mátyásföld, Imre utca

Mátyásföld alsó

Cinkota

Cinkota alsó

Árpádföld

Gödöllô, Palotakert

Gödöllô, Szabadság tér

Gödöllô, Erzsébet park

Szentjakab

Bp+5 km

Ilonatelep

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

5 km
5 km

5 km

Bp+5 km Bp+10 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

5 km

5 km

5 km

Bp+10 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Kistarcsa,
Kistarcsa Zsófialiget
kórház

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

Bp+10 km Bp+10 km

5 km

5 km

5 km

5 km

5 km

5 km

5 km

5 km

10 km

5 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

5 km

5 km

10 km

10 km

10 km

10 km

15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Bp+15 km

Szilasliget Mogyoród Szentjakab

Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Kerepes

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Gödöllô,
Erzsébet
park

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Gödöllô,
Szabadság
tér

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Gödöllô,
Palotakert

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Bp+20 km

Gödöllô
végállomás
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Mogyoród

Szilasliget

Kerepes

Zsófialiget

Kistarcsa

Kistarcsa, kórház

Ilonatelep

Csömör

5 km

Bp+5 km

Rákosfalva

Szabadságtelep

Bp+5 km

Csömör

Bp., Örs vezér tere

Örs vezér tere–
Csömör–Gödöllôi
vonal
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Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

Bp+5 km

5 km

Kén utca

Timót utca

Pestszenterzsébet felsô

Torontál utca

Soroksár felsô

Soroksár, Hôsök tere

Szent István utca

Millenniumtelep

Szigetszentmiklós

József
Attilatelep

Szigetszentmiklós
alsó

Szigetszentmiklós–
Gyártelep
Szigethalom

Szigethalom
alsó
Tököl

Szigetmajor

5 km

5 km

5 km

5 km

10 km

5 km

10 km

10 km

10 km

5 km

5 km

10 km

10 km

10 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

5 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

5 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

5 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

5 km

5 km

5 km

10 km

10 km

10 km

10 km

15 km

15 km

20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Bp+5 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+10 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+15 km Bp+20 km

Dunaharaszti
külsô

5 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

15 km

15 km

20 km

20 km

20 km

5 km

5 km

10 km

10 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Bp+20 km Bp+25 km

Egyetemi
Szigetcsép tangazdaság

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

25 km

25 km

25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Bp+25 km

Szigetszentmárton–
Szigetújfalu

5 km

10 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

20 km

25 km

25 km

30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Horgásztanyák

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

15 km

20 km

20 km

20 km

20 km

25 km

25 km

30 km

30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Angyalisziget

5 km

5 km

10 km

10 km

15 km

15 km

20 km

20 km

20 km

20 km

25 km

25 km

25 km

30 km

30 km

30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Bp+30 km

Ráckeve
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Angyali-sziget

Horgásztanyák

Szigetszentmárton–Szigetújfalu

Egyetemi tangazdaság

Szigetcsép

Szigetmajor

Tököl

Szigethalom alsó

Szigethalom

Szigetszentmiklós–Gyártelep

Szigetszentmiklós alsó

József Attila-telep

Szigetszentmiklós

Dunaharaszti külsô

Dunaharaszti felsô

Bp+5 km

Beöthy út

Dunaharaszti
felsô

Bp., Közvágóhíd

Budapest,
Közvágóhíd–
Ráckevei vonal
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
77/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz,
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról,
továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján Budapest Fôváros Közgyûlése az önkormányzat tulajdonában lévô víziközmû
által biztosított ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl a következôk szerint rendelkezik.

A szolgáltatás elért minôségének fenntartásához
szükséges költségek – infláció miatti – növekedése szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest
fôváros közigazgatási területén.

1. §

Részletes indokolás

Az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következô
rendelkezés lép:

Az 1. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a szolgáltató megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.
A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.
A 2. §-hoz

[(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb
hatósági díjtételek Budapest fôváros közigazgatási
területén:]
„b) Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.
– csatornahasználati díj, a vízterhelési díjjal együtt:
260,50 Ft/m3”
2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2008. december 30.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
78/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz,
valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás- és kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról,
továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján Budapest Fôváros Közgyûlése az önkormányzat tulajdonában lévô víziközmû által
szolgáltatott ivóvíz, és az önkormányzat tulajdonában
lévô víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl a következôk szerint rendelkezik.
1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
Budapest fôváros közigazgatási területén történô megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirôl szóló
4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
[(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb
hatósági díjtételek Budapest fôváros közigazgatási területén:]
„a) Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
Az ivóvíz szolgáltatási díjat (ivóvízdíjat) az ivóvíz
alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj
együttesen képezik.
– Nem lakossági ivóvíz alapdíj:
– 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
– 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 11 760 Ft,
– 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 42 960 Ft,
– 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 70 200 Ft.
– Lakossági ivóvíz alapdíj:
– 0 m3-nél nagyobb tárgyidôszaki fogyasztás mellett
150 Ft/bekötés/hónap,
– 0 m3 tárgyidôszaki fogyasztás mellett az adott idôszakra vonatkozóan 0 Ft.
– Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj:
180,50 Ft/m3”

2. §
Az R. 1/A. § helyébe a következô rendelkezés lép:
„1/A. § (1) A nem lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztónak a Fôvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságnál vezetett, a számlázás alapját képezô
szerzôdéses folyószámlájához tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások összege alapján meghatározott és szerzôdéses folyószámlánként kiterhelt díjtétel.
(2) A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési
vízmérôire, illetve mérôvel nem rendelkezô bekötések
esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nem lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyeken, társasházakon és lakásszövetkezeteken kívüli egyéb fogyasztók (az
ivóvíz-szolgáltatás tekintetében a továbbiakban: nem lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni. Nem minôsül lakossági fogyasztónak az a magánszemély, aki ivóvizet üzletszerû tevékenységével összefüggésben fogyaszt. Amenynyiben valamely magánszemély lakossági fogyasztóként
és üzletszerû tevékenységével összefüggésben is fogyaszt
ivóvizet, és ezen fogyasztások a fogyasztó által igazoltan,
külön bekötési vízmérôvel mért vagy külön átalánydíjas
bekötésen elkülöníthetôek, a lakossági fogyasztást a nem
lakossági ivóvíz alapdíj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott lakossági
ivóvíz alapdíjat a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek (az ivóvíz-szolgáltatás tekintetében a továbbiakban együtt: lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni.”
3. §
Az R. 1/B. § (3) bekezdés helyébe a következô rendelkezés lép:
„(3) A nem lakossági ivóvíz alapdíj havonta kerül kiszámlázásra oly módon, hogy havonta az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ivóvíz alapdíj 1/12 részét számlázza ki a szolgáltató.”
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A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

2008. december 30.

és a Fôvárosi Önkormányzat között érvényben lévô Szindikátusi és Menedzsment Szerzôdésben meghatározott
díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatkozó
2000. évi Megállapodásban rögzített elôírásokból eredô
szerzôdéses kötelezettség teszi szükségessé.
A kéttényezôs ivóvízdíj bevezetésérôl rendelkezik.
Elemei az alapdíj, és az alapdíjon felüli fogyasztási díj.
A két tényezô együttesen jelenti a szolgáltatási díjat (vízdíjat).
A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.

Általános indokolás
A 2. §-hoz
A Fôvárosi Vízmûvek Zrt. és a Fôvárosi Önkormányzat között érvényben lévô Szindikátusi és Menedzsment
Szerzôdésben meghatározott díjképlet, és annak egységes
értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodásban rögzített elôírásokból eredô szerzôdéses kötelezettség szükségessé teszi a Fôvárosi Vízmûvek Zrt., mint szolgáltató
által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli
megállapítását Budapest fôváros közigazgatási területén.
Részletes indokolás

A lakossági és nem lakossági ivóvíz alapdíj fogalmát
határozza meg, és a nem lakossági ivóvíz alapdíj fizetésére kötelezett fogyasztói körrôl rendelkezik.
A 3. §-hoz
A nem lakossági ivóvíz alapdíj meghatározásának
alapjául szolgáló átlagfogyasztás számításáról rendelkezik, kiemelve, hogy tényleges fogyasztás hiányában
alapdíj nem számolható fel adott idôszakra.

Az 1. §-hoz
A 4. §-hoz
A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2008. december 30.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
79/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fôvárosi Közgyûlés a közüzemi szolgáltatásokat
igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók fizetôképességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) és a 63. §
(2) bekezdésében levô felhatalmazás alapján a következô
rendeletet alkotja.
1. §
A Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször
módosított 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban R.) 4. § (1) bekezdése b) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:
„b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes
kerületi önkormányzat, vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának idôpontjáig
– idôskorúak járadékát, vagy
– rendszeres szociális segélyt, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
– a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki
– közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
– igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy”
2. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdése d) pontja helyébe a következô rendelkezés lép:

3. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejûleg a R. 3. §
(1) bekezdésben szereplô „FÔTÁV Rt.” kifejezés helyébe a „Budapesti Távhôszolgáltató Zrt.” kifejezés lép, továbbá a a R. 8. § (4) bekezdése hatályát veszti

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fôvárosi Közgyûlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fôvárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtésérôl. 1999-ben
önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely
kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok
nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejûleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a fôvárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentôs mértékben hozzásegítik a jogosultakat
a közmû számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a
közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévôségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet
végrehajtásának feltételeit.
Az 1. §-hoz

„d) a díjkompenzációs kérelem beadásakor a vele egy
lakásban élô családtagjai körében – van olyan személy, aki
nyugellátásban részesül, vagy három vagy több gyermek
(akik után családi pótlékot kap) nevelésérôl gondoskodik”,
(2) A R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(8) Fôvárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult.”
(3) A R. 5. § (13) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(13) Különös méltánylást igénylô esetben az e rendeletben meghatározott jövedelmi határoktól 500 Ft-os
mértékig az Alapítvány kuratóriuma eltérhet.”

A idôközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak
megfeklelôen a víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáscióra jogosultak körét azon személyekkel szükséges
kibôvíteni, akik a foglalkoztatás elôsegítésérôl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek
járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátás állapíthtó meg, vagy
akik igazoltan közhasznú, közcélú munkát végeznek.
A 2. §-hoz
Az 5. § (1) bekezdés d) pontjában a 2009. év végére
már egységessé váló szabályozási rendszer kialakítása
érdekében pontosítások váltak indokolttá.
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Az 5. § (8) bekezdésben az „Egyfajta” díjkompenzáció helyett indokolt „Fôvárosi” díjkompenzációra módosítani a rendelet szövegét, mivel így arra utal, hogy
egy lakásban (háztartásban) kizárólag egy személy jogosult díjkompenzációra. Ez azért lényeges változtatás,
mert tartalmilag azt jelenti, hogy egy lakásba (háztartásba) csak egy kompenzáció adható, két fajta nem, ez
jelentôs elmozdulás lenne a fôvárosi lakásfenntartási támogatás irányába, egyben megtakarítást is eredményez.
Az 5. § (13) bekezdésében – a Budapesti Távhôszolgáltató Rt. javaslatával egyetértve – a különös méltánylást igénylô esetekbenben az e rendeletben meghatározott jövedelmi határoktól a korábbi 300 Ft-os mértékig
történô eltérést 500 Ft mértékû eltérésre indokolt megváltoztatni. Ezen változás pénzügyi és adminisztrációs
szempontból is elônyös, könnyebben kezelhetô.
A 3. §-hoz
A rendelet mielôbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépésérôl, továbbá egyes technikai
jellegû módosításokról, hatályon kívül helyezésekrôl
rendelkezik.

2008. december 30.

2008. december 30.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
80/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest fôváros közigazgatási területén
a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminôség javítása, a fôváros közútjain a levegôszennyezés és
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése,
a forgalom szabályozása érdekében Budapest Fôváros
Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény(a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ában kapott
felhatalmazás alapján figyelemmel az Ötv. 63/A. §
g) pontjára, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérôl, a közútkezelôi és a hatósági eljárás, valamint
a díjfizetés feltételeirôl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM
rendeletben foglaltakra a következô rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Budapest fôváros közigazgatási területén, közúton közlekedô, tehergépkocsikra és
jármûszerelvényekre, azok tulajdonosára, üzemben tartójára, a jármûvek vezetôjére, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, illetve jogszerû használójára, továbbá az építési/bontási engedély jogosultjára.
2. §
A rendelet alkalmazásában
a) korlátozott forgalmú közút: a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt
olyan közutak, ahová a jelzôtáblán megjelölt megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és lassú jármûvel behajtani tilos;
b) korlátozott forgalmú övezet: KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2) pontjában meghatározott módon kijelölt és e rendelet 1. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a jelzôtáblán megjelölt,
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépkocsival, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és lassú jármûvel közlekedni tilos;
c) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs és technikai költségek ellenértéke;
d) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági
vontató és lassú jármû közúti árufuvarozói engedélyében feltüntetett cím;
e) tárolóhely: a közúti közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. § (2) bekezdése
szerinti telephely;

f) közérdek: a társadalom érdekében végzett tevékenység, így különösen a környezet- és természetvédelem, a közbiztonság, a közegészségügy, a közoktatás.
g) kombinált behajtási hozzájárulás: olyan hozzájárulás, amely e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott övezetekre terjed ki.
3. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetbe a megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató és lassú jármû – a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – csak behajtási hozzájárulással hajthat be.
(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben
idôbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a
jelzôtáblán feltüntetett idôszakban szükséges. A nem tiltott idôszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de
a tiltott idôszak kezdetéig a korlátozott forgalmú övezetet el kell hagyni.
(3) A korlátozott forgalmú övezetbe behajtási hozzájárulás nélkül behajthat,
a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztetô fény- és hangjelzéssel jogszerûen felszerelt
jármû,
b) a KRESZ 50. §-ban meghatározott jármû,
c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes közútkezelôi hozzájárulással rendelkezô jármû.
4. §
(1) Egy korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése érdekében kapható:
a) a korlátozott forgalmú övezet területén elhelyezkedô ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve
amelytôl árut szállítanak és az áru szállítása másként nem oldható meg,
b) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó építkezéshez való szállítás, jármûszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok
elszállítása jármûszerelvénnyel, tehergépkocsival
és/vagy vontatóval,
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d) a tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató,
lassú jármû telephelye, illetve igazolható tárolóhelye a korlátozott forgalmú övezet területén van,
e) a tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató
és lassú jármû korlátozott forgalmú övezetbe való
behajtásához közérdek fûzôdik.
(2) Az egy korlátozott forgalmú övezetbe érvényes
behajtási hozzájárulás a felrakás helyétôl, a telephelytôl,
illetve az igazolható tárolóhelytôl a legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak használatával történô) vagy a hozzájárulásban elôírt útvonalon a korlátozott forgalmú övezet
megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezetbe való
behajtásra, a korlátozott forgalmú övezeten belül az úti
cél megközelítésére, a korlátozott forgalmú övezet elhagyására, valamint a legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak
használatával történô) vagy a hozzájárulásban elôírt útvonalon a telephely, illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
(3) Kombinált behajtási hozzájárulást kérelemre az
kaphat, aki e rendelet 2. § g) pontja alapján, az 1. számú
melléklet szerinti korlátozott forgalmú övezetek területén
az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott
tevékenységet rendszeresen végzi.
(4) Kombinált behajtási hozzájárulás a felrakás helyétôl, a telephelytôl, illetve az igazolható tárolóhelytôl a
legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak használatával történô) vagy a hozzájáruláson feltüntetett útvonalon a korlátozott forgalmú övezetek megközelítésére, a korlátozott
forgalmú övezetekbe való behajtásra, a korlátozott forgalmú övezetek területén az úti célok megközelítésére,
a korlátozott forgalmú övezetek elhagyására valamint a
legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak használatával történô) vagy a hozzájárulásban elôírt útvonalon a telephely,
illetve az igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
(5) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a behajtási díj megfizetése.
(6) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulást és kombinált behajtási hozzájárulást a
fôpolgármester adja ki.
(7) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett idôpontig érvényes.
5. §
(1) A korlátozott forgalmú közútra a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató,
mezôgazdasági vontató és lassú jármû – a (3) bekezdés-
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ben meghatározott kivételekkel – csak behajtási hozzájárulással hajthat be.
(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú közúton idôbeli hatály is van, úgy behajtási hozzájárulás csak a jelzôtáblán feltüntetett idôszakban szükséges. A nem tiltott
idôszakban hozzájárulás nélkül is be lehet hajtani, de a
tiltott idôszak kezdetéig a korlátozott forgalmú közutat el
kell hagyni.
(3) A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat,
a) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztetô fény- és hangjelzéssel jogszerûen felszerelt
jármû,
b) a KRESZ 50. §-ban meghatározott jármû,
c) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó, érvényes közútkezelôi hozzájárulással rendelkezô jármû.
6. §
(1) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulás kérelemre az alábbi célok érvényesülése
érdekében kapható:
a) a korlátozott forgalmú közút mellett elhelyezkedô
ingatlan megközelítése, amelyhez, illetve amelytôl
árut szállítanak és az áru szállítása másként nem
oldható meg,
b) a korlátozott forgalmú közút területén folyó építkezéshez, illetve építkezéstôl való szállítás a szükséges legkisebb megengedett össztömegû jármûszerelvénnyel, tehergépkocsival és/vagy vontatóval,
c) a korlátozott forgalmú övezet területén folyó bontási munkálatok során keletkezett bontási anyagok
elszállítása jármûszerelvénnyel, tehergépkocsival
és/vagy vontatóval,
d) a tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató
és lassú jármû telephelye illetve igazolható tárolóhelye a korlátozott forgalmú közút területén van,
e) a tehergépkocsi, vontató, mezôgazdasági vontató
és lassú jármû korlátozott forgalmú közútra való
behajtásához közérdek fûzôdik.
(2) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulás a felrakás helyétôl, a telephelytôl, illetve
igazolható tárolóhelytôl a legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak használatával történô) vagy a hozzájárulásban
elôírt útvonalon a korlátozott forgalmú közút megközelítésére, a korlátozott forgalmú közútra való behajtásra, a
korlátozott forgalmú közúton az úti cél megközelítésére,
a korlátozott forgalmú közút elhagyására, valamint a legrövidebb (elsôsorban fôútvonalak használatával történô)
vagy a hozzájárulásban elôírt útvonalon a telephely, illetve igazolható tárolóhely megközelítésére jogosít.
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(3) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés megfizetése.
(4) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulást a fôpolgármester adja ki.
(5) A korlátozott forgalmú közútra érvényes behajtási
hozzájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett idôpontig érvényes.
7. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadása iránti kérelmet a fôpolgármesternek kell benyújtani. A kérelem benyújtása online vagy elektronikus úton
is történhet.
(2) A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a tehergépkocsi, a vontató, a mezôgazdasági vontató és a lassú jármû
tulajdonosa, üzembentartója, illetve a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, jogszerû használója, továbbá az
építési/bontási engedély jogosultja nyújthatja be.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében a kérelmezô nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében a kérelmezô elnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselô nevét és elérhetôségét,
c) szükség szerint a szerzôdéses partner adatait,
d) a jármû gyártmányának, típusának megnevezését,
megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi
rendszámát,
e) az övezet megnevezését,
f) a kért érvényességi idôtartamot,
g) a kérelem indokait,
h) áruszállítás esetén a szállított áru megnevezését.
(4) A kérelmezô köteles a kérelem elôterjesztésével
egyidejûleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló
eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.
(5) A kérelmet a fôpolgármester – szükség szerint az
érintett kerületi önkormányzattal történt egyeztetés alapján – megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet elôírásainak megfelel, és a benyújtott kérelem hiánytalan, a kérelmezô részére a hozzájárulást a kérelem beérkezésétôl
számított 2 munkanapon belül elbírálja.
(6) A fôpolgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen, ha
a) a megengedett legnagyobb össztömeget okozó
szállítmány megbontható,
b) a közútkezelô álláspontja szerint a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
jármû azon közlekedjék.
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(7) A fôpolgármester az egy kérelmezô részére kiadható hozzájárulások számát írásbeli indokolás mellett
korlátozhatja, valamint elôírhatja azt az útvonalat, amelyen a jármûnek közlekednie kell, illetve idôbeli feltételeket állapíthat meg.
(8) Amennyiben a célállomás címe megegyezik valamely, hat hónapon belül már kiadott behajtási hozzájárulásban szereplô célállomás címével, a behajtási hozzájárulás a versenyegyenlôségre tekintettel kiadásra kerül, ha
a kérelem hiánytalan és tartalmazza a jelen rendeletben
elôírt adatokat, információkat. A fôpolgármester korlátozhatja az adott címre behajtó gépjármûvek számát, illetve a hozzájárulás kiadását megtagadhatja különösen
abban az esetben, ha a közútkezelô álláspontja szerint a
közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra,
hogy a kérelemben szereplô jármû azon közlekedjék.
(9) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármû forgalmi rendszámát,
c) a gépjármû megengedett legnagyobb össztömegét,
d) az övezet megnevezését,
e) az érvényességi idôtartamot,
f) a jogcímet.
(10) A hozzájárulást a gépjármû elsô szélvédô üvege
mögött, kívülrôl teljes terjedelmében jól láthatóan és az
ellenôrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.
8. §
(1) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a
megrongálódott hozzájárulást – annak leadásával egyidejûleg – az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulást kiadó kérelemre kicseréli.
(2) A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnek 3 munkanapon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás pótlása iránt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében adja ki az új
hozzájárulást.
(3) Amennyiben a hozzájárulással rendelkezô jármûvet a tulajdonosa év közben elidegeníti, a hozzájárulást
vissza kell szolgáltatni a hozzájárulást kiadó szervnek.
(4) Költségtérítés megfizetése ellenében új hozzájárulást kell kiadni, ha a (3) bekezdésben foglalt esetben a
hozzájárulás visszaadásával egyidejûleg a hozzájárulással rendelkezô másik jármûre engedélyt igényel, amenynyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
a) az igénylô hitelt érdemlôen igazolja az elidegenítés
tényét;
b) a jármû a korábban hozzájárulással rendelkezô jármûvel azonos, vagy annál magasabb környezetvé-
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delmi besorolással rendelkezik és ezt a hozzájárulás kérelmezôje igazolja;
c) a jármû megengedett legnagyobb össztömege a korábban hozzájárulással rendelkezô jármûvel megegyezô, vagy annál kisebb.
(5) A (4) bekezdésben foglalt hozzájárulás-csere esetében külön elbírálás csak az ott szereplô feltételek teljesülését illetôen lehetséges. A hozzájárulás díját az új,
hozzájárulást szerzô jármû vonatkozó paraméterei alapján kell meghatározni. A hozzájárulás cseréjénél az új
hozzájárulásnak a jármû paramétereken felül mindenben
a korábbi, visszaadott hozzájárulásnak megfelelô feltételekkel kell bírnia.
9. §
(1) A korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott
forgalmú közutak forgalmi rendjének, ellenôrzését végzô
szervként a közterület-felügyelô elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a hozzájárulást,
a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme
megszûnt, vagy nem arra a célra használják,
c) amely hamis, vagy meghamisították,
d) amellyel bármely más módon visszaéltek.
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b) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 30%,
c) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény
mértéke 50%,
d) ha a hozzájárulás legalább 280 napra érvényes, akkor a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjármûvek esetén a
kedvezmény mértéke 10%, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármûvek esetén a kedvezmény mértéke 20%,
e) ha a hozzájárulás ugyanazon kérelmezô ugyanazon
tehergépjármûvére ugyanarra az övezetre vonatkozóan egy naptári évben legalább 280 napra érvényes, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjármûvek esetén
10%, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármûvek esetén 20%, a
naptári évet követôen kérelmezett behajtási hozzájárulásból levonásra kerülô kedvezmény.
f) ha a közúti közlekedési vállalkozás telephelye,
tárolóhelye igazoltan a fôváros közigazgatási területén belül található, és ezen bejelentés 2009. január
1-ét megelôzôen történt, a kedvezmény mértéke 10%,
g) ha a hozzájárulás este 20 óra és reggel 6 óra közötti
idôszakra vonatkozik, a kedvezmény mértéke 30%.

(2) Az ellenôrzést végzô szerv által elvett és a kiadó
szervnek visszajuttatott hozzájárulást a kiadó szerv köteles visszavonni és azt a kiadás évében nem pótolhatja.
A visszavonástól számított 5 munkanapon belül a kiadó
szerv az érintettet értesíti.

(3) A jelen rendelet szerint igénybe vehetô kedvezmények egybeszámíthatók, de nem haladhatják meg a behajtási hozzájárulás díjának 80%-át, kombinált behajtási
hozzájárulás esetén az 47%-át.

(3) Amennyiben a kiadó szerv észleli, hogy az ellenôrzést végzô szerv az (1) bekezdésben szabályozott módon való hozzájárulás elvételénél tévedett, és egyébként
az (1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll
fenn, akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az
észleléstôl számított 5 munkanapon belül visszajuttatni.

(4) A rendelet (2) bekezdésben meghatározott idôtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérô idejû
hozzájárulások is kérelmezhetôk, mely esetben idôarányos behajtási díjat kell fizetni. Az érvényességi idô lejárta elôtt visszaadott hozzájárulások esetén az idôarányos
behajtási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

10. §

(5) A rendeletben meghatározott költségtérítés és díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

(1) Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások
kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve
megsemmisült hozzájárulás cseréjének költségtérítése
2000 forint.
(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás havi
behajtási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,
amelybôl kedvezmény illeti meg a kérelmezôt az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 10%,

11. §
(1) A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépése elôtt, a 19/2005. (IV. 22.)
Fôv. Kgy. rendelet alapján kiadott hozzájárulások a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel és idôpontig érvényesek.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

A 3. §-hoz

Általános indokolás

A korlátozott forgalmú övezetbe való behajtás feltételeirôl rendelkezik. A hozzájárulás kiadására a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérôl, a közútkezelôi és a
hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirôl szóló
4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 3. §-a ad felhatalmazást.

Budapest Fôváros Környezeti Programjának 2007. évi
felülvizsgálata tárgyú elôterjesztés tárgyalásakor a Fôvárosi Közgyûlés 1939/2007. (XI. 29.) számú határozatával
felkérte a fôpolgármestert, hogy készíttesse el és terjeszsze a Közgyûlés elé a Fôváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyûlési rendeleti szabályozást.
Átmeneti megoldásként a Fôvárosi Közgyûlés
74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelettel módosította a
Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendeletet.
A módosítás két lépcsôben lépett hatályba. 2008. január
1-én meghatározásra kerültek a korlátozott forgalmú
övezetek és a korlátozott forgalmú közutak, az övezetekbe érvényes hozzájárulások, azok kiadásának menete,
valamint a hozzájárulásokhoz tartozó díjak. 2008. március 1-tôl pedig az addig nem szabályozott területeken
12 tonnás teherforgalmi korlátozás került bevezetésre.
Idôközben Budapest teherforgalmi stratégiája a gazdasági, társadalmi és területfejlesztési, valamint a környezeti és környezetegészségügyi hatáselemzésekkel
együtt elkészült, a kerületi önkormányzatokkal, az érintett társadalmi és civil szervezetekkel az egyeztetés megtörtént, így a módosított stratégia alapján készült a rendelet.
Részletes indokolás

A 4. §-hoz
A korlátozott forgalmú övezetbe kiadható hozzájárulásokat szabályozza. A rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozzájárulás adható egy korlátozott forgalmú övezetbe, illetve olyan kombinált behajtási hozzájárulás kiadására is van lehetôség, amely több
korlátozott forgalmú övezetbe is érvényes. A hozzájárulásokat a fôpolgármester adja ki a 4/1999. (II. 12.)
KHVM rendelet 3. §-a alapján.
Az 5–6. §-okhoz
A 3. és 4. §-okhoz hasonlóan a korlátozott forgalmú
közutakra való behajtás feltételeit és az oda kiadható
hozzájárulást szabályozza.
A 7–9. §-okhoz
A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra érvényes hozzájárulások kiadásának és
visszavonásának eljárási rendjét határozza meg.
A 10. §-hoz

A rendelet területi és tárgyi hatályát szabályozza.

A rendeletben meghatározott hozzájárulások költségtérítését, a hozzájárulások után fizetendô behajtási díj
mértékét és az adható kedvezményeket szabályozza.
A behajtási díj legmagasabb díját a 4/1999. (II. 12.) KHVM
rendelet 3. számú mellékletének 4. pontja határozza meg.

A 2. §-hoz

A 11. §-hoz

Az 1. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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1. számú melléklet a 80/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fô utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Mûegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József utca–Október 23. utca–Bercsényi utca–Váli utca–Fehérvári út–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–Krisztina körút–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Tölgyfa utca–
Margit körút által határolt terület, valamint a határoló utak közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fô utca, a Clark
Ádám tér, a Lánchíd utca, az Ybl Miklós tér, a Várkert rakpart, a Döbrentei tér, a Szent Gellért rakpart, a Szent Gellért tér és a Mûegyetem rakpart.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet
– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig
Kelenvölgy
– Területe: Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–Balatoni vasútvonal–Ady endre út–Horogszegi határsor–Bódog utca
által határolt terület, beleértve a Horogszegi határsort és a Bódog utcát.
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Pest
– Területe: az Újpesti rakpart–Bessenyei utca–Váci út–Nyugati tér–Jókai utca–Podmaniczky utca–Teréz körút–Erzsébet körút–Blaha Lujza tér–József körút–Ferenc körút–Boráros tér–Közraktár utca–Csarnok tér–Pipa utca–Vámház körút–Fôvám tér–Belgrád rakpart–Március 15. tér–Belgrád rakpart–Eötvös tér–Roosevelt tér–Széchenyi rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Jászai Mari tér által határolt terület, valamint a határoló utak közül a Belgrád
rakpart, a Március 15. tér, az Eötvös tér, a Roosevelt tér és a Széchenyi rakpart.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek
– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig
Dél-Pest
– Területe: Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllôi út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal–Lakatos út–Gyömrôi út–Hangár utca–Felsôcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévézô út–Ráday Gedeon utca–Fedezék utca–szolnoki vasútvonal–városhatár–Szövet utca–Bercsényi Miklós utca–Dózsa György út–Ültetvény utca–
Búzakéve utca–Somberek utca–Szélsô utca–Hunyadi János utca–Nagykôrösi út által határolt terület, beleértve az
Ady Endre út, Corvin körút, Határ út, Üllôi út, Gyömrôi út és Nagykôrösi út kivételével a határoló útvonalakat is.
Kivéve: Üllôi út teljes szakasza, a Vas Gereben utca, a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–
Üllôi út–Mátyás király utca–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló útvonalakat is.
– Kivéve célforgalomban: Sibrik Miklós út–Vak Bottyán utca (Szabó Ervin utca és Lehel út közötti szakasza), Ráday
Gedeon utca–Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza)–Liget utca–Jegenyefa sor–
Lakatos út (Nefelejcs utca és Jegenyefa sor közötti szakasza)–Nefelejcs utca (Lakatos utca és Csillag utca közötti
szakasza), Hengersor utca–Puskás Ferenc utca (Hengersor utca és Vaslemez utca közötti szakasza)–Vaslemez utca
(Puskás Ferenc utca és a gyárkapu közötti szakasza), Méta utca (Nagykôrösi út és Besence utca közötti szakasza),
Besence utca, Ipacsfa utca,
– Idôbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig
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7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hûvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Tölgyfa utca–Margit körút–Árpád fejedelem
útja által határolt terület, valamint a határoló utak közül a Moszkva tér, a Margit körút, a Bem József utca, a Tölgyfa utca és az Árpád fejedelem útja.
– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig
Közép-Pest
– Területe: a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári út–
Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Ferenc körút–József körút–Blaha Lujza tér–Erzsébet körút–Teréz
körút–Podmaniczky utca–Jókai utca–Nyugati tér–Váci út–Bessenyei utca–Újpesti rakpart–Dráva utca–Népfürdô
utca által határolt terület, beleértve – a Róbert Károly körút, a Hungária körút, a Könyves Kálmán körút , a Mester
utca,a Máriássy utca, a Soroksári út, a Vágóhíd utca és a Lechner Ödön fasor kivételével – a határoló utakat és tereket, valamint a Csarnok tér, a Fôvám tér, a Közraktár utca, a Pipa utca és a Vámház körút (Közraktár utca és Pipa utca közötti szakasza).
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek
– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig
Pesterzsébet
– Területe: Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–Köves
út–Szentlôrinci út–M5 autópálya bevezetô szakasza–Nagykôrösi út által határolt terület.
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: A Duna–Budai Alsó rakpart–Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen
László utca–Hûvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: Árpád-híd, Batthyány utca, Bécsi út (Vörösvári út és városhatár közötti szakasza), Rákóczi utca, Szentendrei út (Vörösvári út és Rákóczi utca közötti szakasza), Vörösvári út és a külön jogszabályban meghatározott védett
övezet
– Kivéve célforgalommal: Áldomás utca, Bécsi út (Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza), Bründl árok (Csillaghegyi út és Kunigunda útja közötti szakasza), Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza),
Bojtár utca (Csillaghegyi út és Huszti út közötti szakasza), Csillaghegyi út, Dinamó utca, Farkastorki út (Bécsi út
és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Huszti út (Kéve utca és a Bojtár utca közötti szakasza), Jégtörô utca
(Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kunigunda útja (Szôlôkert utca és a Keled út közötti szakasza),
Mozaik utca, Nagybátonyi utca, Perényi út (Bécsi út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Pomázi út, Szôlôkert
utca, Törökkô utca, Záhony utca (Szentendrei út és Jégtörô utca közötti szakasza).
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Hegyvidék
– Területe: Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–Alkotás utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezetô szakasz–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Dél-Buda
– Területe: A Budai-Alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezetô szakasz–Budaörsi út–Villányi út–Karolina út–
Bocskai út–Fehérvári út–Váli utca–Bercsényi utca–Október 23. utca–Irinyi József utca–Goldmann György tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M6 (városhatár és M0 közötti szakasza), 6-os számú fôközlekedési út bevezetô szakasza (városhatár
és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú fôközlekedési út bevezetô szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza), Bányalég utca, Borszéki utca (Andor utca és Thán Károly utca közötti szakasza), Budafoki út (Dombóvári út
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és Hunyadi János út közötti szakasza), Budaörsi út (városhatár és Egér út közötti szakasza), Campona utca, Délbudai tehermentesítô út (Egér út) (Budaörsi út és Andor utca közötti szakasza), Dombóvári út, Fonó utca, Gyár utca, Hajtány sor (Csákvár utca és Andor utca közötti szakasza), Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú fôközlekedési út közötti szakasza), Hengermalom utca, (Budafoki út és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Lágymányosi híd, Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Campona
utca közötti szakasza), Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú fôközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Észak-Pest
– Területe: a Duna–Árpád-híd–Róbert Károly körút–Hungária körút–Kerepesi út–Veres Péter út–Szabadföld út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M3 bevezetô szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly körút
– Kivéve célforgalommal: Bogáncs utca (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Duna sor, Dunakeszi összekötô út (Károlyi Sándor utca és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza), Felsôkert utca, Fóti út (Váci út és Megyeri
út közötti szakasza), Ipari park utca, Íves út, Károlyi Sándor út (Ajándék utca és a Dunakeszi összekötô út közötti
szakasza), Késmárk utca, Külsô Váci út (M0 és városhatár közötti szakasza), Megyeri út (Óceánárok utca és Íves
út közötti szakasza, valamint a Váci út és a Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca, Nyírpalota út (Szentmihályi út
és Szilas-patak közötti szakasza), Óceánárok utca (M0 és Megyeri út közötti szakasza), Rákospalotai határút (M0
és Vezseny utca közötti szakasza), Régi Fóti út (Bogáncs utca és a városhatár közötti szakasza), Sarjú utca, Szabadföld út, Szántóföld út (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Szentmihályi út (Rákospalotai határút és M3 közötti szakasza), Tímár utca, Váci út (Óceánárok és az M0 közötti szakasza), Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út – Sarjú utca közötti szakasza), Vezseny utca.
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Kelet-Pest
– Területe: A Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllôi út–Ferihegyi
repülôtérre vezetô út–Üllôi út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek és a Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Basa utca, Bökényföldi út (Rákosligeti határút és Zsemlékes utca közötti szakasza),
Cinkotai út, Ferihegyi repülôtérre vezetô út (Gyömrôi út és városhatár közötti szakasza), Horog utca, Igló utca,
Jászberényi út (Fehér út és 501. utca utca közötti szakasza), Gyömrôi út, Kereszttúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Kozma utca, Kôbányai út (Orczy tér és Szállás utca közötti szakasza), Kôér utca
(Gyömrôi út és Basa utca közötti szakasza), Maglódi út (Jászberényi út és Sírkert út közötti szakasza), Nagytarcsai
út, Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza), Rákosligeti határút, Simongát utca, Sírkert út, Szabadföld
út, Szállás utca, Veres Péter út (Szabadföld út–Sarjú utca közötti szakasza).
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
Dél-Pest
– Területe: Ferihegyi repülôtérre vezetô út–Üllôi út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári
út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–városhatár által határolt terület, beleértve – a Boráros tér
kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: M0, M5 bevezetô szakasza (M0 és városhatár között), Nagykôrösi út (Ecseri út és Hunyadi János utca közötti szakasza), Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet, Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: 5. számú fôközlekedési út bevezetô szakasza (városhatár és M0 között), M5 bevezetô szakasza – Szentlôrinci út csomópont le- és felhajtó ágai, Szentlôrinci út (M5 és Szentlôrinci út 17.sz.telep bejárata
közötti szakasza), M5 bevezetô szakasza (Szentlôrinci út és Nagykôrösi út közötti szakasza), Beöthy utca, Besence
utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás utca és Gyáli út közötti szakasza), Grassalkovich út (Meddôhányó utca és Ócsai út közötti szakasza), Gubacsi út (Könyves Kálmán körút és Szabadkai út közötti szakasza), Gyáli
út (Ecseri út és Illatos út közötti szakasza), Gyömrôi út, Hajóállomás utca, Helyi kikötô út, Hídépítô utca, Illatos
út, Kén utca, Kvassay Jenô út, Laczkovics utca, Meddôhányó utca, Mester utca (Könyves Kálmán körút és Illatos
út közötti szakasza), Méta utca (Nagykôrösi út és Besence utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd
utca és Illatos út közötti szakasza), Szentlôrinci út (Nagykôrösi út és Köves út közötti szakasza), Táblás utca, Üllôi út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza), Zádor utca.
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig
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Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve célforgalommal: Lámpás utca, Bajáki Ferenc utca, Budafoki út, Corvin utca, Csepeli út (a városhatár és
Lámpás utca közötti szakasza), Csôgyár utca (Budafoki út és Corvin utca közötti szakasza), Duna utca, II. Rákóczi
Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), Petróleum utca, Posztógyár utca, Szabadkikötô út,
Védgát utca.
– Idôbeli hatály: 0 órától 24 óráig

Kombinált behajtási hozzájárulások területi érvényessége:
Buda 12 tonnás:
– Észak-Buda, Hegyvidék és Dél-Buda 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területei
Pest 12 tonnás:
– Észak-Pest, Kelet-Pest, Dél-Pest és Csepel 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területei
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2. számú melléklet a 80/2008. (XII. 30. Fôv. Kgy. rendelethez
Egy övezetre érvényes behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

3,5 t–4,5 t

4,5 t–6 t

6 t–12 t

12 t–16 t

16 t– 24 t

24 t– 32 t

32 t felett

Buda

5000

5250

8400

12600

21000

38750

63000

Kelenvölgy

5000

5250

8400

12600

21000

38750

63000

Pest

5000

5250

8400

12600

21000

38750

63000

Dél-Pest

5000

5250

8400

12600

21000

38750

63000

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

7,5 t–8,5 t

8,5 t–12 t

12 t–16 t

16 t–24 t

24 t– 32 t

32 t felett

Észak-Buda

5000

7350

9450

15750

31500

52500

Közép-Pest

5000

7350

9450

15750

31500

52500

Pesterzsébet

5000

7350

9450

15750

31500

52500

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Övezet

12 t–13 t

13 t–16 t

16 t–24 t

24 t–32 t

32t felett

Észak-Buda

5000

8400

12600

21000

38750

Hegyvidék

5000

8400

12600

21000

38750

Dél-Buda

5000

8400

12600

21000

38750

Észak-Pest

5000

8400

12600

21000

38750

Kelet-Pest

5000

8400

12600

21000

38750

Dél-Pest

5000

8400

12600

21000

38750

Csepel

5000

8400

12600

21000

38750

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Kombinált behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Övezet

12 t–13 t

13 t–16 t

16 t–24 t

24 t–32 t

32t felett

Buda 12 tonnás

10000

16800

25200

42000

077500

Pest 12 tonnás

13200

22400

33600

56000

103333

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
81/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminôség javítása a fôváros közútjain a levegôszennyezés és
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történô
várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos
szabályozása érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ában, valamint a 63/A. § h) pontjában, illetve a
közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. §
(3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl
szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:

3. §
Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A védett övezetek forgalmi, illetôleg várakozási
rendjének, valamint a várakozási övezetek várakozási
rendjének ellenôrzését végzô szervként a közterületfelügyelô elveszi és a kiadó szervnek visszajuttatja azt a
hozzájárulást,
a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használatának jogcíme
megszûnt, vagy nem arra a célra használják,
c) amely hamis, vagy meghamisították,
d) amellyel bármely más módon visszaéltek.”

1. §

4. §

Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az R. 46. § (3)–(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a
szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás,
az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a rendvédelmi szervek és a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulásának formája a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott hozzájárulás.”
2. §
Az R. 36. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A kérelmet a fôpolgármester megvizsgálja, és
amennyiben az a rendelet elôírásainak megfelel, a kérelmezô részére a hozzájárulást 4 munkanapon belül kiadja.”

„(3) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási
hozzájárulás, és az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg a kérelmezôt az alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 10%,
b) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 30%,
c) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 50%.
(4) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért, a Magyar Honvédség
Támogató Dandár 10 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért, a Nemzetbiztonsági Hivatal
8 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásárért, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért nem kell várakozási
díjat fizetni.”
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5. §

Részletes indokolás

Az R. 46. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az 1. §-hoz

„(6) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
idôtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól eltérô
idejû hozzájárulások is kérelmezhetôk, mely esetben idôarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idô
lejárta elôtt visszaadott hozzájárulások esetén az idôarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles viszszafizetni.”
6. §
(1) A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. II/A. fejezete, a 36. § (6)-(7) bekezdései, a
46. § (2) bekezdése, valamint a 9-10. számú mellékletei.

A korlátozott forgalmú közutakra, valamint a korlátozott forgalmú övezetekbe történô behajtásra a behajtási
hozzájárulás jogosít. Ezen közlekedési területeken történô teherforgalmi közlekedés szabályozására önálló rendeletben került sor, így a behajtási hozzájárulásra vonatkozó utalás törlése szükséges.
A 2. §-hoz
A kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés lehetôségét a korlátozott forgalmú közutakra, valamint a
korlátozott forgalmú övezetekre vonatkozó behajtás
engedélyezése tekintetében volt szükséges biztosítani.
Tekintettel arra, hogy a parkolási rendelet szabályozási
tárgykörébôl kikerült az ezen közlekedési területekre történô behajtás szabályozása a kerületekkel történô egyeztetésre utalást is indokolt elhagyni.
A 3. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú közutakra történô utalás törlésre kerül.
A 4. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendeletet módosító
74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
parkolási rendelet) vezette be többek között a teherforgalmi korlátozást, azaz meghatározta a korlátozott forgalmú
övezeteket, a korlátozott forgalmú közutakat, a kiadható
hozzájárulásokat és a hozzájárulások után fizetendô díjakat. Mivel Budapest közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozása tárgyában külön önkormányzati rendeletben kerül sor, ezért indokolt és szükséges a parkolási rendelet módosítása.

A behajtási hozzájárulásra és a behajtási díjra vonatkozóan igénybe vehetô, valamint a legalább 330 napra
kiadható hozzájárulás kedvezménye kerül megszüntetésre, mivel ennek csak a korlátozott forgalmú övezetek
esetén volt jelentôsége.
Az 5. §-hoz
A parkolási mellélet 10. számú melléklete hatályon
kívül helyezésre kerül, ezért az abban foglaltakra való hivatkozás törlésre kerül.
A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik. A rendelet
hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat vesztik a parkolási rendeletnek kizárólag a korlátozott forgalmú övezetre és a korlátozott forgalmú közútra vonatkozó rendelkezései.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
82/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános indokolás
Az új gazdasági társaság „Fôvárosi Egészségközpont
Zrt” megalapításához kapcsolódóan szükséges az SZMSZ
módosítása.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklet „I. fejezet
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG, 2. cím alatti felsorolás kiegészül az alábbi 2. számú
ponttal:
2. Fôvárosi Egészségközpont Zrt.
2. §

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az új gazdasági társaság SZMSZ-ben való felsorolásáról rendelkezik.
A 2. §-hoz

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

INDOKOLÁS

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A Rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
84/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a 2009. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdése alapján az
alábbiak szerint határozza meg:

I.
Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekbôl
1. §
(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegébôl 100%-ban
a kerületi önkormányzatok részesednek a 2008. január
1-jei állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség) arányában.
(2) A körzeti igazgatáshoz, a helyi közmûvelôdési és
közgyûjteményi feladatokhoz, a pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások
esedékes részlete bruttó összegébôl 100%-ban a kerületi
önkormányzatok a 2008. január 1-jei állandó népességük
arányában részesednek.
(3) A település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás bruttó
összegébôl a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2008.
évi megosztásáról szóló 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott arányban
(47%–53%) részesedik a Fôvárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok. A kerületi önkormányzatokra
jutó összegbôl az egyes kerületek részesedési arányait
a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének
2. oszlopa tartalmazza.
(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA
esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletô bevételek 2008. évi megosztásáról szóló
9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében
meghatározott arányú (47%–53%) a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése.
A kerületi önkormányzatokra jutó összegbôl az egyes kerületek részesedési arányait a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet 2. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülôhelyi normatív részesedésû átengedett SZJA-ból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2008. évi megosztásáról szóló 9/2008. (II. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott arányban (47%–53%) részesednek a Fôváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegbôl az egyes kerületek részesedési arányait a 9/2008.
(II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(6) A helyi iparûzési adóból a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2008. évi megosztásáról szóló 9/2008. (II. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott
arányban (47%–53%) részesednek a Fôváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegbôl
az egyes kerületek részesedési arányait 9/2008. (II. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(7) A luxusadóból a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2008. évi megosztásáról szóló 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet 2. § (7) bekezdésében meghatározott arányban
(47%–53%) részesednek a fôváros önkormányzatai.
A kerületi önkormányzatokra jutó összegbôl az egyes kerületek részesedési arányait a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet 6. sz. melléklet 2. oszlopa tartalmazza.
(8) A 2008. január 1-jei állandó népesség számát és
kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete
2. és 3. oszlopa tartalmazza.
2. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) az 1. § (1)–(4) bekezdései szerint megállapított részesedéseknek a Fôvárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történô utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat
az Önkormányzati Minisztérium részére,
(2) a helyi iparûzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparûzési adót, valamint a luxusadó beszedési
számláról a befolyt luxusadót a tárgyhót követô hónap
10-ig – elsô alkalommal február hónapban – köteles a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,
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(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követô hónap 5-ig
– elsô alkalommal február hónapban – köteles a Fôvárosi
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
utalni. A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megilletô
idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követô hó
10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira.

II.
Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fôvárosi Önkormányzatnál
3. §
A Közgyûlés felhatalmazást ad a fôpolgármesternek a
Fôvárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–13. §-okban meghatározott feltételekkel történô teljesítésére a Fôpolgármesteri
Hivatal útján.
4. §
(1) a) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és idôpontokban biztosít támogatást, melyet a Fôpolgármesteri
Hivatal igénylésre utal.
b) A 60 napon túl lejárt, határidôn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelôzése érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási idôpontok között az esedékes támogatás terhére elôrehozott
támogatás utalható – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett –
olyan módon, amely biztosítja, hogy az elôrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön
felhasználásra.
c) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2008. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
erejéig teljesíthetô kifizetés.
d) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2009. évi költségvetési elôirányzatot érintôen hozott
közgyûlési döntés (elôzetes kötelezettségvállalás) esetén
amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem
szerepel akkor a 2008. évi költségvetésben tartósan biztosított elôirányzat idôarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés a 2009. évi elôirányzat terhére.

2513

e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô kötött felhasználású
támogatásokat, jogszabályi elôírás alapján, az alábbiak
szerint utalja:
– a pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
– a pedagógiai szakszolgálathoz,
kapcsolódó kiegészítô támogatást havonta, a mûködési
támogatással egyidejûleg,
– a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítô támogatás elsô negyedévi összegét a „8354
Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány”
részére január végéig a Fôvárosi Önkormányzat
Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követô
3 munkanapon belül,
– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz kapcsolódó kiegészítô támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 25-ig a
mûködési támogatással egyidejûleg.
(2) Helyi önkormányzat hivatásos tûzoltóság támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
igénylésre utalja.
(3) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §.
(1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történô utazás
céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes
megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január
hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban
– intézményi igénylés alapján – elôrehozott támogatás
utalható a 2009. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülô
mûködési célú támogatás terhére,
(4) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan kikerült hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti
és rendszeres szociális segélye, az idôskorúak járadéka,
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása.
(5) A „6004 Zugló és Városligeti Térfigyelô Rendszer
Társulás” 2008. szeptember 25-i ülésen jogutód nélküli
megszüntetésérôl hozott közgyûlési határozat alapján az
intézmény által 2008. december 31-ig vállalt kötelezettségek 2009. évre áthúzódó kifizetéseit a „8416 Megszûnt
intézmények kiadásai” címen a Fôpolgármesteri Hivatal
teljesíti azzal, hogy a fedezetét a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásakor biztosítja.
(6) A „6004 Zugló és Városligeti Térfigyelô Rendszer
Társulás” megszûntetésével a „6001 Fôvárosi Közterület-Felügyelet” által átvett feladatokra kötelezettség
vállalható, kifizetés teljesíthetô. A kiadások fedezetére a
2. sz. melléklet szerinti mértékben és összegben utalandó támogatás.
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(7) A „3324 Raul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium” részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008.
évi novemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható igénylésre 40 000 E Ft támogatási kölcsön.
(8) A „3331 Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskola” részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi
novemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható
igénylésre 40 000 E Ft támogatási kölcsön.
(9) A „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakiskola” részére
a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi novemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható igénylésre 40 000 E Ft
támogatási kölcsön.
(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési
hozzájárulás jogcímen a Fôpolgármesteri Hivatal e célra
nyitott, elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését
követôen a támogatóval és az intézményekkel kötött
megállapodások alapján utal.
(11) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó kiadások” feladatra – a közgyûlési döntés
alapján – az érintett költségvetési intézmények létszámleépítéséhez, igénylésre támogatást biztosít.
(12) A „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakiskola”
részére a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi decemberi döntése alapján 2009. január 5-én utalható igénylésre
65 000 E Ft támogatási kölcsön.
5. §
(1) A Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetmény
kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2009.
évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedô idôszakra, a Budapest Fôváros Közgyûlésének 15/2008.
(III. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl (továbbiakban:
költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján átmeneti rendelkezésként:
a) a Közgyûlés a Fôpolgármesteri Hivatalban és a
Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapját 2009. január 1. napjától kezdôdôen 40 700 Ft-ban állapítja meg.
b) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók részére önkéntes kölcsönös nyugdíj-, illetve egészség/önsegélyezô pénztárakba történô
befizetése, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 7. § k) pontja alapján teljesíthetô, adómentesség határáig, maximum 55 200 Ft/fô/hó értékben.
c) a Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók illetményének és a köztisztviselôk
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jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb illetmény jellegû kötelezô juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, bérlet-térítés, elôrelépés, stb.)
idôarányos fizetése érdekében, a 2009. évi költségvetési
rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
(2) A fôvárosi önkormányzati intézmények alkalmazottjuk önkéntes-, illetve egészségpénztárakkal szembeni
tagdíjfizetésre – a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a 2008. évi költségvetési rendelet 7. § (11) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként részben, vagy
egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére kötelezettséget
vállalhatnak, teljesíthetnek kifizetést. A szerzôdések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhetô.
(3) A Fôpolgármesteri Hivatal és a Fôvárosi Közterület-felügyelet köztisztviselôi és munkavállalói, a Fôvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottai részére a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv. 49. §-a, a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi
XXII. tv. 193/V. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 68. §-a alapján járó 2008. évi
tizenharmadik havi illetmény különbözete a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig kifizethetô.
6. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) a „8102 Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.” részére havonta, igénylésre 2500 E Ft
kompenzációt utal tárgyhó 5-ig.
(2) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített menynyiségnek megfelelôen a feladatot végzô konzorcium
részére havonta, tárgyhót követô hónap 10-ig, igénylésre
támogatást utal.
(3) a „8103 Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.”
részére, igénylésre negyedévre 7500 E Ft kompenzációt
utal 2009. január hó 7-ig.
(4) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a 2009. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési
kötelezettségvállalás alapján, a szerzôdés megkötését követôen az I. negyedéves támogatást igénylésre utalja.
(5) a Fôvárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
2008. december 31-ig megkötött közszolgáltatási keretszerzôdések alapján biztosítja a tárgyévet megelôzô évi
elôirányzott kompenzáció idôarányos összegét.
(6) az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2008. évi keretmaradványok erejéig utalhat
támogatást.
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7. §

A Fôvárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére:
a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésbôl a Fôvárosi Önkormányzat Állami
Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezett támogatásokat,
b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi mûködés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fôvárosi
Önkormányzat által 2009-re biztosítandó, 2008. évi költségvetésben szereplô támogatás 1/13-át.
8. §
A 2008. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi alap” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret
céltartalékok maradványa terhére – a bizottsági döntésnek megfelelôen – vállalható kötelezettség és utalható
támogatás. Az elôirányzat rendezésére a 2008. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejûleg kerül sor.
A Vagyongazdálkodási Keretbôl teljesíthetô kiadásokra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.
9. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot
2009. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel
átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a
közszolgáltatási szerzôdésben 2008. évet érintôen vállalt
kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig,
(2) az oktatási alapfeladatot 2009. évre is érvényes
közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok,
társadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgáltatási szerzôdésben 2008. évet érintôen vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a
közszolgáltatási szerzôdésben meghatározott ütemben
igénylésre utalja,
(3) a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány részére
400 E Ft támogatás utalható, közgyûlési döntés alapján,
(4) a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére
400 E Ft támogatás utalható, közgyûlési döntés alapján,
(5) 2009. január 7-én a Motiváció Alapítványnak,
igénylés alapján 3500 E Ft támogatást utal,
(6) a Fôvárosi Önkormányzattal szerzôdött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás
terhére, igénylés alapján támogatás utalható 2009. február
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hónapban – az augusztusi támogatás elôrehozásával –
2008. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig,
(7) a szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló 8300-as címkódon
tervezett alapítványok esetében a január – április havi
támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egyösszegben
utalja a 2008. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2009.
évi elôirányzat terhére,
(8) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére
havonta:
– tárgyhó 10-ig 35 577 E Ft-ot,
– a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyezô összegû támogatást, a bérleti díjnak a FIMÜV Zrt. számlájára történô jóváírását
követôen utalja,
(9) a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2009. január 7-ig a 2008. évre
megkötött szerzôdésben meghatározott összeg 1/4 része
erejéig a támogatást igénylésre utalja,
(10) a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapesti Közlekedés-Szervezô Kht. részére a 2008. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési kötelezettség vállalás
alapján, a szerzôdés megkötését követôen, az éves támogatás 1/12 rész erejéig havonta igénylésre utal támogatást tárgyhó 5-ig,
(11) az (1)–(12) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére
a támogatást kizárólag a 2008. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyûlési kötelezettségvállalások
alapján utalja.
Rendkívüli esetben a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján – az elôzô rendelkezésektôl eltérôen – 2009. évi
kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás,
(12) a „8432 Hitelszerzôdésekkel és adósminôsítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a
„8433 Hitelfelvétel költségei” cím 2008. évben jóváhagyott elôirányzatai erejéig kifizethetôk az átmeneti gazdálkodás idôszaka alatt megkötött szerzôdések szerinti
összegek.
(13) a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére a
2008. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-a
utalható minden hó 5-ig,
(14) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási
szerzôdés alapján a Váci Egyházmegye részére 2009. január 31-i utalással biztosít támogatást.
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(15) az OEP finanszírozású intézmények részére fenntartói támogatás, valamint az egészségügyi intézmények
OEP-tôl kért elôleghez szükséges fenntartói önrész öszszegét közgyûlési döntést követôen igénylésre utalja.
10. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást,
valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének
számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési
Elszámolási és az Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követôen tovább kell utalni.
(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Fôváros Önkormányzata és a
Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV
között létrejött szerzôdések az irányadók.
(3) Kifizethetôk a jogerôs határozatok, ítéletek szerinti
kötelezettségek.
11. §
(1) A költségvetési intézmények részére a 2008. évi
költségvetésben szereplô, jóváhagyott, folyamatban
lévô, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintôen:
a) a 2008. évi felújítási elôirányzat-maradvány erejéig, illetve
b) a megkötött szerzôdések 2009. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.
(2) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási keret terhére
engedélyezési okmány készíthetô, jóváhagyását követôen kötelezettség vállalható az elvégzendô munkákra.
(3) A 2008. évi költségvetésben tervezett és 2008. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkezô önkormányzati beruházások, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a 2008.
évi elôirányzat-maradványok erejéig és a 2009. évi ütem
terhére szükséges megállapodások köthetôk és ezt követôen kifizetések eszközölhetôk a ténylegesen elvégzett
munkák ellenértékére.
(4) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható
kötelezettség, kifizethetô a 2008. évi elôirányzat-maradvány erejéig és a 2009. évi ütem terhére a ténylegesen
elvégzett munkák ellenértéke.
(5) Okmány nélkül kifizethetôk a tanulmánytervek
költségei a 2009. évi ágazati tervezési, elôkészítési kere-
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tek terhére, továbbá a bérlakás értékesítéséhez kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.
(6) A 2008. évi költségevetésben tervezett beruházások 2009. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a
többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel
összegével, a Közgyûlés jóváhagyásával.
(7) A 2009. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon, Uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a
támogatási szerzôdés megkötésre került.
12. §
(1) A fôpolgármester dönthet likviditási hitel felvételérôl a soron következô Közgyûlésen történô tájékoztatási kötelezettség mellett.
(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelôen lehívhatók a
megkötött hitelszerzôdések keretmaradványai és 2009.
évi keretei.
(3) Kifizethetôk a felvett hitelek esedékes törlesztô
részletei és kamatai.
(4) A Fôvárosi Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközei a központi költségvetésbôl származó hozzájárulások és támogatások kivételével
– pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévô értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír vásárlással,
– számlavezetô, vagy más pénzintézetnél betétként
történô lekötéssel,
– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlással
kihelyezhetôk, leköthetôk.
A nem számlavezetô pénzintézeteknél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlása a fôpolgármester által megállapított tételes limitek határán belül folytatható. E tevékenységrôl utólag,
az elsô negyedévet követô hónapban tájékoztatni kell a
Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.

III.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1) Ha a 11. § (1) bekezdése alapján történt kifizetések, valamint a 11. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott felújítási feladatra
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a 2009. évi költségvetésben, illetve a 2008. évi pénzmaradvány felosztása során jóváhagyott elôirányzatot,
akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell
biztosítani.
(2) Ha a 11. § (3)–(7) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott
fejlesztési feladatra a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott elôirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli
átcsoportosítással kell biztosítani.
14. §
(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezései közül
a) az 1–2. §-ok – a kapcsolódó 1. számú melléklettel –
a 2009. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet
hatálybalépéséig, de legfeljebb 2009. február 28-ig
hatályosak,
b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel
– a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4 § (5) bekezdése,
az 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. §
(2) pontjai kivételével – a Fôvárosi Önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2009. március 15-ig hatályosak,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. §
(2) pontjai a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyûlési
döntés meghozataláig, a Fôpolgármesteri Hivatal
elôirányzatait érintôen a döntést tartalmazó 2009.
évi költségvetési rendelet-módosítás hatályba lépéséig hatályosak.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 2009. év eleji átmeneti
– a Fôvárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó
rendelet megalkotásáig tartó – idôszak finanszírozására
és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást.
A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.
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Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegébôl való kerületi, valamint
fôvárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2008. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti idôszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti idôszak részesedései különbözetének elszámolását a 2009. évi forrásmegosztási rendelet
fogja szabályozni.
A (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi
jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok
között a 2008. január 1-i állandó népességük arányában
határozza meg.
A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz, a helyi közmûvelôdési és közgyûjteményi feladatokhoz, a
pénzbeli juttatásokhoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként a szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a
kerületi önkormányzatok között a 2008. január 1-i állandó népességük arányában határozza meg.
A (3) bekezdés a településüzemeltetési, igazgatási és
sport feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletô bevételek mértékét szabályozza.
A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegébôl a
Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek arányát szabályozza.
Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételébôl
történô részesedést a 2008. évi forrásmegosztási rendeletben elôírtaknak az átmeneti idôszakra történô megtartásával írja elô, a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
4. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.
A (6) bekezdés a helyi iparûzési adóból való részesedés arányát a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.
A (7) bekezdés a luxusadó bevételének arányát szabályozza a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat között.
A (8) bekezdés kimondja, hogy a normatív állami
hozzájáruláshoz kapcsolódó 2008. január 1-i állandó népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.
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A 2. § az utalás szabályait rögzíti:
Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elô az
Önkormányzati Minisztérium részére.
A (2)–(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparûzési adó,
az idegenforgalmi adó utalásának idôpontjait.
A 3. § általános felhatalmazást ad a fôpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Fôpolgármesteri
Hivatal útján – korlátokkal – történô vitelére.
A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.
a) pontja a mûködôképesség fenntartása érdekében a
2. számú melléklet szerinti idôpontokban és mértékben engedélyezi a Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.
b) pontja lehetôséget biztosít – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett –, a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek elôrehozott támogatással történô rendezésére és
keletkezésének megelôzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
c)–d) pontjai a 2008. évi kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá
kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2008.
évben – 2009. évi költségvetés terhére – hozott közgyûlési döntések alapján.
e) pontja az egyes közoktatási-, valamint a szociális
feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítô támogatások
utalását szabályozza.
A (2) bekezdés a hivatásos tûzoltóság támogatásának
utalását határozza meg.
A (3) bekezdés a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához elôrehozott támogatást
biztosít az intézmény 2009. éves költségvetése terhére.
A (4) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének, az
idôskorúak járadékának – a központi költségvetésbôl
utólagosan megtérített – megelôlegezését biztosítja.
A (5)–(6) bekezdések a Zugló és Városligeti Térfigyelô Rendszer Társulás megszûnéséhez kapcsolódóan
biztosítja a jelentkezô fizetési kötelezettségek teljesítését.
A (7)–(9) bekezdések az adott intézményeknek biztosítják a kölcsönök utalását.
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A (10) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások
továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kötött megállapodások alapján.
A (11) bekezdés közgyûlési döntések alapján biztosítja az érintett költségvetési intézmények részére a létszámleépítéssel összefüggô támogatások utalását.
A (12) bekezdés az adott intézménynek biztosítja a
kölcsön utalását.
Az 5. § (1) bekezdés a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedô átmeneti idôszakra meghatározza a Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést.
A Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk
és munkavállalók részére átvállalt önkéntes-kölcsönös
nyugdíj, illetve egészségpénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetôséget, továbbá biztosítja, hogy az egyéb
illetmény jellegû kötelezô juttatások idôarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
A (2) bekezdésben a fôvárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai részére átvállalt kötelezettség vállalást és kifizetést engedélyez az önkéntes-, illetve egészség/önsegélyezô pénztárak részére.
A (3) bekezdés a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak
megfelelôen biztosítja a 2008-ban kifizetett tizenharmadik havi illetmény részletek különbözete kifizetését,
amelyet 2009. január 16-án kell kifizetni.
A 6. § (1) bekezdés havi 2 500 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhó 5-ig a Fôvárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi Kft részére.
A (2) bekezdés a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végzô konzorcium részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelôen biztosítja a
támogatás utalását.
A (3) bekezdés az IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére biztosít 7500 E Ft negyedéves támogatást.
A (4) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. Részére közgyûlési kötelezettség vállalásalapján biztosítja az I. negyedéves támogatás utalását.
Az (5) bekezdés a közfeladatokat ellátó közhasznú
társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát
megteremtô szabályozást biztosít.
A (6) bekezdés megengedi a 2008. évi vállalkozási
célú elôirányzat-maradványok felhasználását.
A 7. § intézkedik a Fôvárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésbôl
származó, illetve a Fôvárosi Önkormányzat által a mûködtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjérôl.
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A 8. § a 2008. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi alap”, valamint a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok terhére 2008. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek részére).
A Vagyongazdálkodási Keretre a vagyongazdálkodási
feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.
A 9. § (1) bekezdése a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló, a 2009. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô alapítványok, társadalmi szervezetek
finanszírozásáról rendelkezik.
A (2) bekezdése az oktatási alapfeladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló, a 2008. évre is érvényes
közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô alapítványok,
társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (3) bekezdés a Prof. Dr. Kováts István Alapítvány
részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön szabályozást ad.
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A (12) bekezdés a „8432 Hitelszerzôdésekkel és
adósminôsítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a
„8433 Hitelfelvétel költségei” címeken történô kifizetésekrôl rendelkezik.
A (13) bekezdés Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatásáról rendelkezik.
A (14) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerzôdésben foglaltak szerint.
A (15) bekezdés az OEP finanszírozású intézmények
részére biztosítja az OEP-tôl kért elôleghez a fenntartói
önrész összegét.
A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az
összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.
A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz
beruházásával kapcsolatos szerzôdésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti idôszakban.

A (4) bekezdés a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása
érdekében külön szabályozást ad.

A (3) bekezdés kifizetést enged a jogerôs határozatok,
ítéletek szerinti kötelezettségekre.

A (5) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.

A 11. § az önkormányzati kiadások közül a fejlesztési
és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A (6) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.
A (7) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.
A (8) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött közszolgálati szerzôdés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.
A (9) bekezdés a sportfeladatokat szerzôdés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos mûködése
fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében
külön szabályozást ad.
A (10) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése
miatt a közlekedés a közlekedési társaságnál 2007-ban
felmerülô bevételkiesés pótlásáról, a szükséges összeg
havi bontásban történô biztosításáról rendelkezik
A (11) bekezdés az önkormányzati körön kívülre
történô, az (1)-(12) bekezdésekben nem szabályozott
utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegûk miatt
évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé,
ugyanakkor lehetôvé kell tenni a határidôs kötelezettségek teljesítését.

A (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévô
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.
A (2) bekezdés az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a 2008. évi költségvetésben szereplô intézmény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-hídfelújítási keret terhére
engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.
A (3) bekezdés biztosítja a kifizetéseket az engedélyezési okmánnyal rendelkezô beruházásokra és felhalmozási pénzeszközátadásokra.
A (4) bekezdés intézményeknél folyamatban lévô, az
önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési
feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.
Az (5) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek finanszírozásának lehetôségét teremti
meg az átmeneti idôszakban.
A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem szereplô többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról
rendelkezik.
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A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az
Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged
okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerzôdés megkötésre került.
A 12. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási
idôszakban is biztosítja, illetve megengedi a fôpolgármesternek:
– likviditási hitel felvételét,
– a megkötött hitelszerzôdések alapján a le nem
hívott hitelkeretek felvételét,
– a hitelszerzôdések adósságterhei idôben történô
kifizetését,
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

2008. december 30.

A 13. § (1)–(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni, mivel az átmeneti idôszakban
egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2009.
évi költségvetésben és a 2008. évi pénzmaradvány felosztás során jóváhagyásra kerülô elôirányzatokat.
A 14. § (1)–(2) bekezdése a rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.

1. számú melléklet a 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez

Népességadatok
Önkormányzatok megnevezése

2008. január 1.
állandó népesség
(fô)

Megoszlási
%

1

2

3

I.

kerületi önkormányzat

26 425

1,560

II.

kerületi önkormányzat

86 464

5,104

III.

kerületi önkormányzat

125 621

7,416

IV.

kerületi önkormányzat

100 807

5,951

V.

kerületi önkormányzat

27 117

1,601

VI.

kerületi önkormányzat

38 085

2,248

VII.

kerületi önkormányzat

57 663

3,404

VIII.

kerületi önkormányzat

72 924

4,305

IX.

kerületi önkormányzat

56 762

3,351

X.

kerületi önkormányzat

75 622

4,464

XI.

kerületi önkormányzat

131 158

7,742

XII.

kerületi önkormányzat

59 322

3,502

XIII.

kerületi önkormányzat

107 091

6,322

XIV.

kerületi önkormányzat

113 321

6,690

XV.

kerületi önkormányzat

82 689

4,881

XVI.

kerületi önkormányzat

71 444

4,217

XVII.

kerületi önkormányzat

84 229

4,972

XVIII.

kerületi önkormányzat

98 651

5,824

XIX.

kerületi önkormányzat

60 799

3,589

XX.

kerületi önkormányzat

65 019

3,838

XXI.

kerületi önkormányzat

77 594

4,581

XXII.

kerületi önkormányzat

53 148

3,137

XXIII.

kerületi önkormányzat

22 050

1,301

1 694 005

100,00

Kerületi önkormányzatok összesen:

2009. 02. 26–27. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2009. 01. 16.

1/a)

A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.
Támogatás a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmények
elszámlálására

3.

2009. 01. 05.

1.

3.

2009. 01. 28–31. A 2008. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési támogatás
1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint a költségvetés éves
összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem
utalható céljellegû mûködési keretek figyelembe vételével.

2.

1.

Mûködési célú
költségvetési támogatás mértéke

2.

Utalás
idôpontja

Finanszírozási
ütem sorszáma

– a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél),
– MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

– a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél),
– MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél,
–0
Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél,
–0

4.

Nettósítás tartalma

2. számú melléklet a 84/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez

2008. december 30.
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
2521

2522

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2008. december 30.

Budapest Fôváros Közgyûlésének
85/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló
12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.
1. §
A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos
eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A személyi térítési díj megállapítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni
azzal, hogy a 2008. január 1-jén idôsotthoni ellátásban
részesülô személyre – ha az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény
81. §-ának (6) vagy (10) bekezdése szerint 2008. október
31-ig nem kérik a jövedelemvizsgálatot – a térítési díj
megállapítása során a jövedelmi helyzet vizsgálatára, a
térítési díj alapjául figyelembe vehetô jövedelemre, vagyonra, illetve ezek körére továbbra is a 2007. december
31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.”
2. §
A Tr. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet „Összefoglaló táblázat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô személyes gondoskodást nyújtó szakosított
szociális intézmények intézményi térítési díjairól” címû
1. sz. melléklete lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Szt. 92. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézményekben fizetendô térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.
A Tr. módosítását az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2008. (V. 16.) Korm.
rendeletbôl (a továbbiakban: R.) eredô, a szociális intézményekben fizetendô térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok változásai, valamint a tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjak mértékének megállapítása
indokolják.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az R. 7. § (4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges volt a térítési díj rendeletbe beépíteni a 2008. január
1-én idôsotthoni ellátásban részesülô személyek térítési
díja megállapítására vonatkozó eltérô szabályokat.
A 2. §-hoz
A Tr. 1. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.
A 3. §-hoz

3. §
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
A rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2008. december 30.
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A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
86/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a fôvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérôl szóló
59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint a 63/A. §
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A fôvárosi közterületek használatáról
és a közterületek rendjérôl szóló
59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: KR.) módosítása
1. §
(1) A KR 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület
a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, vagy
b) a belterületi földrészlet és építmény közhasználatra
vagy gyalogos forgalom részére átadott része.”
(2) A KR 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterület rendeltetésétôl eltérô használatához
(a továbbiakban: közterület-használat) – ide nem értve a
3. § (3) bekezdésében írt esetet – a tulajdonos hozzájárulása és a hozzájárulást is tartalmazó szerzôdés megkötése
(a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. Az 1. § (2) bekezdés b) pontjában szereplô
belterületi földrészlet és építmény közhasználatra vagy
gyalogos forgalom részére átadott részének rendeltetéstôl
eltérô használatához a közterület tulajdonosának elôzetes
hozzájárulását és az illetékes önkormányzat közterülethasználati hozzájárulását egyaránt be kell szerezni.”
(3) A KR 4. § (2) bekezdése az alábbi új t) ponttal egészül ki:
[Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:]
„t) utcazenélésnél használt hangosító berendezések
elhelyezéséhez, fennmaradásához.”
(4) A KR 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A közterület-használati hozzájárulást annak kell
kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési enge-

délyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggô közterület-használat esetében az építtetônek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a
közterület-használati hozzájárulást beszereznie.”
(5) A KR. 6. § (7) bekezdése az alábbi új f) ponttal
egészül ki:
[A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:]
„f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy
építési munkálatokkal összefüggô közterület-használat
esetében az építtetôtôl kapott meghatalmazást és a jogszabályban elôírt esetekben a jogerôs építésügyi hatósági engedélyt.”
(6) A KR. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszûnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül
köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak
tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.”
(7) A KR. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A tulajdonos önkormányzat rendelete a díjfizetés
alóli mentesség egyéb, és a díjmérséklés egyes eseteit is
megállapíthatja a saját tulajdonában álló közterületek
vonatkozásában.”

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületek használatáról és rendjérôl szóló
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: FKR.) módosítása
2. §
(1) Az FKR. 4. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„e) a II. (minôsített) és III. (általános elbírálású) közterületi kategóriában 6 négyzetmétert meghaladó alapterületû zárt szerkezetû árusító pavilonok, épületek létesítésére kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetôvé teszi, és
fennmaradására, ha a fennmaradás kérelmezése esetén
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a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója nem
szerzi be a területileg illetékes kerületi önkormányzat
azon írásbeli nyilatkozatát, mely szerint az általa üzemeltetett kereskedelmi egység a lakókörzet lakosságának
ellátása szempontjából fontos, valamint a kerületi sajátosságokat tekintve további fennmaradása indokolt,”
(2) Az FKR. 4. § (1) bekezdésének g) és h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„g) a 3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezetû
elárusítópultok létesítésére és fennmaradására,
h) az I. (kiemelt), a II. (minôsített) és a III. (általános
elbírálású) közterületi kategóriákban zöldség és nem
szezonális jelleggel gyümölcs nyílt szerkezetû elárusító
pulton történô értékesítésére,”
(3) Az FKR. 4. § (1) bekezdésének j) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„j) az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság által
elfogadott hatályos éves, fôvárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény naptártervben, illetve a vonatkozó pályázat nyertesei között nem szereplô
közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvény szervezôjének. Ettôl eltérni csak az 5. § (7)–(8) bekezdése szerint lehet,”
(4) Az FKR. 4. § (1) bekezdése az alábbi új m) ponttal egészül ki:
„m) megállítótábla elhelyezéséhez.”
(5) Az FKR. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Nem adható közterület-használati hozzájárulás,
ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a
Fôvárosi Közgyûlés vagy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság kétszer elutasította, a második elutasítás kézhezvételétôl számított hat hónapon belül ugyanannak a kérelmezônek ugyanazon közterület használatára
és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan.”
(6) Az FKR. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A közterület-használati ügyekben – a (2), (3)
és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fôvárosi
Közgyûlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága dönt, határoz továbbá a közterület-használat és az
egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében.
A Fôvárosi Közgyûlés dönt a 3 évet meghaladó idôtartamú közterület-használati hozzájárulás kérdésében.
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(3) A taxiállomásokon létesítendô szolgáltató- és hirdetôberendezéssel, valamint utcabútorral kapcsolatos
közterület-használati ügyekben a Fôvárosi Közgyûlés
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság egyetértésével a Fôvárosi Közgyûlés Gazdasági Bizottsága dönt.
(4) A fôpolgármester dönt
a) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,
b) az építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.
építési állványzat, munkaterület körülhatárolása,
irodakonténer, konténer és tartozékai) és építmények, törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához
és tárolásához vagy hulladék összegyûjtésére szolgáló konténerekhez,
c) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges közterület-használat tárgyában.
(5) Közterület-használati hozzájárulást a fôvárosi
közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvény szervezôjének a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság csak az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság javaslatára adhat.
(6) Naptári évenként az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság által kiírt pályázati eljárás keretében legfeljebb tíz darab I. kategóriás közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény rendezhetô meg.
(7) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság által
elfogadott éves közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény naptártervben, illetve a vonatkozó pályázat nyertesei között nem szereplô, I. kategóriába tartozó közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya verseny
szervezôinek az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára, a fôpolgármester egyetértésével a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság csak akkor
adhat közterület-használati hozzájárulást, ha a sportesemény nemzetközi rendezvényhez (VB, EB, Világkupa)
vagy kiemelkedô jelentôségû évfordulóhoz kötôdik.
(8) Az éves sportesemény naptártervben nem szereplô,
II. kategóriába tartozó közterületi futó, kerékpáros és
görkorcsolya verseny rendezôjének indokolt esetben,
méltányosságból az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság adhat közterület-használati hozzájárulást.
(9) A közterületi rendezvények engedélyezése során a
kerületi polgármestert kötelezô meghívni tanácskozási joggal, a közterület-használati ügyek bizottsági tárgyalására a
kerület területén lévô közterületek érintettsége esetén.”
(7) Az FKR. 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használatáért a közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles közterület-használati
díjat fizetni vagy szerzôdésben rögzített egyéb ellenszolgáltatást teljesíteni.
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(2) A közterület-használati hozzájárulásban rögzített
idôtartamra és módon a díjat meg kell fizetni és az ellenszolgáltatást teljesíteni kell a közterület tényleges használatára tekintet nélkül.
(3) A közterület-használati díjat a döntésre jogosult
szerv vagy személy egyedi döntéssel állapítja meg e rendelet 2. számú mellékletében megállapított díjak és a
7. §-ban foglaltak alapján. A mellékletben szereplô díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni. Pályázatok
esetén a 2. sz. mellékletben meghatározott összegtôl eltérô díj is megállapítható.”
(8) Az FKR. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul
csökkenthetô:
a) a fôváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok,
b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett
tevékenység,
c) a fôváros saját szervezetei (pl.: intézményei) által
szervezett rendezvények esetében,
d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás
megítélésénél figyelembe veendô további szempont a kérelmezô által kért közterület-használat jelentôsége, közérdekû volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához
és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi
és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmezô szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, korábbi közterület-használattal kapcsolatos
tapasztalok, lakossági jelzések.”
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(11) Az FKR. 10. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § A közterület-használati hozzájárulás 59/1995.
(X .20.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a szerinti megszûnése
esetén – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak
szerint – külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett
használati díj idôarányos részét vissza kell fizetni.”
(12) Az FKR. 10/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) és az 5. § (2) bekezdése esetén a Fôvárosi Közgyûlés – pályáztatást elrendelô külön
döntése esetén – a közterület-használati hozzájárulás
tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával dönthet.”
(13) Az FKR. 11. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közterület-használati hozzájárulást és a közterület-használati kérelem elutasítását meg kell küldeni a
Fôvárosi Közterület-felügyelet részére.”
(14) Az FKR. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(15) Az FKR. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(16) Az FKR. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
3. §

(9) Az FKR. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § (1) Arra az idôtartamra, amely a közterülethasználati hozzájárulás megszûnésétôl a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként
irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.
(2) Aki közterületen hozzájárulás nélkül vagy attól
eltérô módon pavilont, reklámberendezést vagy egyéb kereskedelmi célokat szolgáló létesítményt helyezett el és
azzal kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytat
– vele szemben a ténylegesen használt idôtartamra és területre – az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét lehet
megállapítani.”
(10) Az FKR. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § Az üzemképtelen gépjármûvek tárolásának szabályait a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet állapítja meg.”

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) 5. sz. melléklet „II. A
Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke Gazdasági Bizottság” cím 25. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„25. Dönt a taxiállomásokon létesítendô hirdetôberendezéssel, reklámhordozóval, valamint utcabútorral kapcsolatos közterület-használati ügyekben. Amenynyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló
döntés a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az egyben az
59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése
szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (3)”
(2) Az SzMSz. 5. sz. melléklet „II. A Közgyûlés által
a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága” cím 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„14. Dönt a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
87. § 27. pontjában meghatározott kiemelt fejlesztésû
közterületek rendeltetésétôl eltérô használata kérdésében
10 évet el nem érô idôtartam esetén. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló kiemelt vagyon körébe tartozó belterületi földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére
szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
4. § (1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69. § (1) b)”
(3) Az SzMSz. 5. sz. melléklet „II. A Közgyûlés által
a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság” cím 14. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. Dönt – a három évet meghaladó idôtartamú közterület-használati hozzájárulás, a taxiállomások létesítésére irányuló valamennyi közterület-használati hozzájárulás, az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2) i) pontjában foglalt esetben konténerek elhelyezése, valamint
– ugyanezen jogszabályhely k) és p) pontjában meghatározott közterület-használat és a betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat kivételével – a közterület-használati ügyekben.
A közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények közterület-használatának ügyében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. Amennyiben a közterület-használati
hozzájárulásról szóló döntés a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi földrészlet és építmény
közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott
részére szól, az egyben az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi
hozzájárulást is jelenti.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. §”
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(5) Az SzMSz. 7. sz. melléklet „A Közgyûlés által a
fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke XXIV.
Egyéb hatáskörök” cím 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„19. Dönt az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. §
(2) bekezdés i) pontjában foglalt esetben konténerek elhelyezésekor, betonpumpa elhelyezésekor, daruzási munkálatokkor, valamint ugyanezen jogszabályhely k) és p)
pontjában meghatározott közterület-használat tárgyában. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
álló belterületi földrészlet és építmény közhasználatra
vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az
egyben az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. §
(1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást
is jelenti.”
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (4)”
4. §
(1) A rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatályba lépését követôen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti
a) a KR. 6. § (4) bekezdése és ezzel egyidejûleg a KR.
6. § (5)–(9) bekezdéseinek megjelölése (4)–(8) bekezdésekre változik,
b) a KR. 7. § (5) bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

(4) Az SzMSz. 5. sz. melléklet „II. A Közgyûlés által
a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság” cím 26. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
INDOKOLÁS
„26. Dönt a kiemelt fejlesztésû közterületek rendeltetéstôl eltérô használata kérdésében az 1 évet el nem érô
idôtartam esetén a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben
meghatározott jogosulti kör tekintetében önállóan, illetve
a Vagyonrendelet 69. § (3) bekezdés szerint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés
a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi
földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szól, az egyben az 59/1995.
(X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szükséges tulajdonosi hozzájárulást is jelenti.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 69. § (1) d)”

Általános indokolás
A KR-rôl és az FKR-rôl a Közgyûlés már több ízben
megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlôdés, és a változó gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendeltetésüket. Azonban a megjelenô új tevékenységek rendszeres
idôközönként szükségessé teszik a rendeletek tartalmának életszerûvé tételét és a változó feltételek figyelembevételével a rendeletek módosítását. Tekintettel kell
továbbá lenni a közterület-használatot érintô jogszabályváltozásokra, valamint a jogszabályokat koherenssé kell
tenni.
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Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az (1) bekezdésben a rendelet területi hatályának két
részre bontása indokolt a jobb érthetôség kedvéért.
Az (2) bekezdésben a rendelet területi hatályára vonatkozó rendelkezésre tekintettel szükséges szabályozni
a közterületként funkcionáló területek használati módját.
A (3) bekezdésben az elmúlt idôszakban többször felmerült utcazene-szabályozásnak a kérdése kerül rögzítésre. A hagyományos utcazenéhez továbbra sem kell
közterület-használati hozzájárulás, az utcazene budapesti
közterületeken szabadon végezhetô tevékenység, azonban a rendelet egyértelmûen kimondja, hogy – kiegészítve az KR. korábbi módosítását, miszerint kulturális és
egyéb rendezvényhez kapcsolódó berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás szükséges – az erôsítô berendezések által történô
helyfoglalásra csak közterület-használati hozzájárulás
esetén van mód.
A (4)–(5) bekezdésekben módosul a korábbi szabályozás, miszerint az építtetônek kell a közterület-használati
kérelmet benyújtania, mivel sok kérelmezô és több kerületi önkormányzat is kifogásolta arra hivatkozva, hogy az
építtetôknek jelentôs gondot okozott a közterület-használati ügyek intézése. Erre való tekintettel módosul a kérelmezô személyére vonatkozó szabály, továbbá a tervezet
elô kívánja mozdítani – a közterület-használati hozzájárulásra vonatkozó kérelem feltételhez kötésével – az építési
engedély nélküli építkezések visszaszorítását.
A (6) bekezdés megállapítja, hogy a közterület-használat megszüntetése és szünetelése között a közterület
eredeti helyreállítása szempontjából nincs különbség,
fontos önkormányzati érdek, hogy az eredeti közterületi
állapotot a használat felfüggesztésekor vagy befejezésekor helyreállítsák, továbbá egyértelmûen megállapítható
legyen a közterület állapotában történt változások iránti
felelôsség is.
Az (7) bekezdés kiigazítja, hogy ugyan a közterülethasználati díjakat önkormányzati rendeletek határozzák
meg, de a díjtáblázatoktól szintén rendeletben szabályozott módon kedvezményesebb díj is megállapítható.
A módosítás az eddigi gyakorlatnak megfelelôen nevesíti
a díjmérséklés lehetôségét.
A 2. §-hoz
Az (1) bekezdés szerint összhangban a kiemelt közterületekkel, a II. és III. kategóriás közterületeken is csak
az árusító pavilonok, épületek tekintetében szükséges a
korlátozó szabály fenntartása. Egyéb nem kereskedelmi
célú, pl. közcélú, tájékoztató pavilonok, épületek, utcai
illemhelyek esetében a hozzájárulás elôzetes kerületi
egyeztetés nélkül is megadható. A kerületi kontroll azonban az építési engedélyezési eljárásban ugyanúgy fennmarad.
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A (2) bekezdés tekintettel arra, hogy az I. kategóriás
közterületek városképi és környezetvédelmi szempontból a legkiemeltebb közterületei a városnak, ezért a
3 négyzetmétert meghaladó nyílt szerkezetû elárusítópultok (pl. asztali árusok, fagylaltpultok) létesítését megtiltja. Továbbá lehetôvé teszi nyíltszerkezetû elárusító
pulton mindenféle gyümölcs szezonális árusítását az eddigi kizárólagos dinnyeértékesítéssel szemben, hiszen
számtalan esetben a dinnye mellett – igaz jogszerûtlenül –
megjelentek egyéb idénygyümölcsök, azonban a közterületi rendben, városképben zavart nem okoztak. A nagyobb szemeteléssel, felfordulással járó zöldségárusítás
továbbra sem indokolt.
A (3) bekezdés az SzMSz-szel teremt összhangot a bizottsági nevek kiigazításával.
A (4) bekezdés szerint a megállítótáblák a figyelemfelkeltés erôteljes eszközeiként jelentôsen zavarják a
gyalogosforgalmat és rendezetlen városkép érzését keltik, ezért javasolt ezen reklámtípus rendeleti szintû tiltása. Az elmúlt évtizedben a Fôvárosi Önkormányzat városképi megfontolások alapján egyetlenegyszer sem
adott közterület-használati hozzájárulást az üzletek elôtti közterületre kért megállítótáblák elhelyezésére.
Az (5)–(6) bekezdések egyrészt az SzMSz-szel teremtenek összhangot a bizottsági nevek kiigazításával, másrészt
a gyorsabb ügyintézés érdekében a döntési hatáskört a fôpolgármesterhez telepítik. Az építési tevékenységek közül
a betonpumpa elhelyezése és a daruzási feladatok elôre nehezen tervezhetô munkálatok, ugyanakkor minden esetben
csak néhány órás közterület-használatot jelentenek.
A (7)–(8) bekezdés a díjmérséklés, díjkedvezmény
megállapítás egyes szempontjait határozza meg az eddigi gyakorlatnak megfelelôen.
A (9) bekezdés korábban is hatályos szabályokat tartalmaz. A díjmérséklés, díjkedvezmény szabályainak
egymás utáni szakaszokban történô elhelyezése miatt
vált szükségessé a módosítás, tekintettel arra, hogy a díjjal kapcsolatos 9. § szabályai a 7. §-ba kerültek át.
A (10) bekezdés utaló szabályt tartalmaz. Budapest
fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról
szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 55. §–58. §-a
megállapította az üzemképtelen gépjármûvek tárolásának szabályait. Ennek felülvizsgálata a Budapest fôváros
közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelettel történt meg,
jelen módosítás a rendeletek közötti összhang megteremtése érdekében született meg.
A (11) bekezdés szerint a közterület-használat tervezettnél korábbi befejezése esetén az elôre-befizetett közterület-használati díj visszafizetése méltányos, külön bizottsági, fôpolgármesteri, közgyûlési döntés nélkül is
megtehetô.
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A (12) bekezdés az SzMSz-szel teremt összhangot a
bizottsági nevek kiigazításával.
A (13) bekezdés tekintettel arra, hogy a Fôvárosi Közterület-felügyelet a közterületi rend és tisztaság védelme
érdekében személyes adatokat kezelhet, így a hatékonyabb és gyorsabb eljárásuk segítése érdekében elôírja a
közterület-használati hozzájárulás és a közterület-használati kérelem elutasítása egy példányának részükre
történô megküldését. A személyes adatok védelmérôl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 8. §-a értelmében az adatok csak akkor továbbíthatók, ha ahhoz
az érintett külön hozzájárult, ezért az erre vonatkozó nyilatkozat a kérelemnyomtatványon megjelenik.
A (14) bekezdéssel az FKR. 1. számú mellékletének
módosítása, pontosítása szükséges különös tekintettel arra, hogy az elmúlt idôszakban több közterület került a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonába kerületi önkormányzatokkal történt területcsere-megállapodások alapján.
A (15) bekezdéssel a 2. számú mellékletében foglalt
díjtáblázat módosítása a 248/1997. (02. 27.) Fôv. Kgy.
határozatnak megfelelôen a Központi Statisztikai Hivatal
által közzétett éves (2007. évi) fogyasztói árindexváltozás mértékével (8%-os emelkedés) javasolt. Az egyszerûbb alkalmazás céljából az összegek kerekített összegek. Ezen általános emelési javaslaton túl azonban néhány közterület-használati tevékenység díját ettôl
eltérôen indokolt megállapítani a következô részletezés
szerint.
Az asztali árusítások kiegészülnek az üzletek mûködésének rendjérôl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirôl szóló 133/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet 4. sz.
mellékletében megjelölt új termékekkel.
Az árusító és egyéb automaták Ft/db/hó mértékegysége nem változik, ám a tavalyi inflációnál egy kissé nagyobb mértékben emelkedik a díja, figyelemmel az automaták elterjedtségére, nagy forgalmára, városképet befolyásoló jelentôségére.
A széleskörû gyümölcsárusítási lehetôség megteremtésével a korábbi dinnyeárusítási díj szezonális gyümölcsárusítási díjként történô megállapítása indokolt.
A kulturális,- sport- és egyéb rendezvények összefoglaló kategória kiegészül és külön b) pontban megjelenik
önálló díjtételt kapva a hangosító berendezéssel folytatott utcazenélés mint speciális, egyéb rendezvényi díjkategória. Az utcazene a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterületeken szabadon végezhetô tevékenység, viszont – kiegészítve a KR. korábbi módosítását, miszerint kulturális és egyéb rendezvényhez kapcsolódó berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához
közterület-használati hozzájárulás szükséges – az erôsítô
berendezések által történô helyfoglalásra önálló díjtétel
kerül megállapításra.
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A dunai rakparthasználatoknál a közforgalmú és a
nem közforgalmú állóhajók és úszó létesítmények közterület-használati díjai nagyságrendileg 11%-kal emelkednek; az összegek kerekített értékek. Az inflációt meghaladó emelés azért indokolt, mert a Duna szerepe egyre
hangsúlyosabbá válik Budapest életében, így a tervezett
Duna-parti fejlesztések megvalósulásáig is indokolt már
a kedvezményes díjak jelentôsebb emelése és majdan a
fejlesztések elkészültével a megfelelô díjszabások megállapítása.
A (16) bekezdéssel az FKR. 3. számú mellékletében
foglalt kérelemnyomtatvány egyrészt az üzletek mûködésének rendjérôl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirôl szóló 133/2007. (VI. 13.) kormányrendeletre történô
hivatkozás miatt, másrészt a gyakorlatban felmerültek
alapján kerül pontosításra (adatfeldolgozók pontosítása,
adószám feltüntetése, adatvédelmi tájékoztató, teraszok
esetében helyszíni fotó kérése, építések esetében építésügyi hatósági engedély, építtetôi meghatalmazás).
A 3. §-hoz
A KR. 4. § (1) bekezdésében foglalt, a fenti módosítás
szerint kiegészülô szabály értelmében a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet és építmény közhasználatra vagy gyalogos forgalom részére átadott részére szóló közterület-használati hozzájárulásról
szóló döntést meg kell, hogy elôzze a terület tulajdonosának hozzájárulása. A rendelet szerint a tulajdonos hozzájárulását ez esetben a közterület-használat kérdésében
döntési hatáskörrel rendelkezô önkormányzati szerv vagy
személy hozza, és nem szükséges a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet szerint meghatározott külön döntés(ek) meghozatala.
A 4. §-hoz
E paragrafus a rendelet hatályba lépésérôl és a hatályát
vesztô rendelkezésekrôl rendelkezik. Egyrészt a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében (ünnepek elôtti alkalmi árusításra vonatkozó szabályok, az üzletek mûködésének rendjérôl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirôl szóló 133/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet módosításával
összhangban), másrészt korábbi deregulációs hiányosság
miatt. A hatályba lépés meghatározása figyelembe veszi,
hogy a kihirdetést követôen legyen elég idô felkészülni a
módosítás gyakorlatba történô beültetésére. Az új szabályokat nem indokolt a hatályba lépést megelôzôen benyújtott kérelmek esetén alkalmazni, hiszen a kérelmezôk
még a korábbi hatályos szöveg ismeretében fogalmazzák
meg kérelmeiket.
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A 86/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
1. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelethez
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A 86/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete
2. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelethez
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
87/2008 (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a kerületi önkormányzatok által igénybe vehetô, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló
fôvárosi támogatásról, a Fôvárosi Szolidaritási Alapról szóló
55/1997. (X. 17.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására
A Fôvárosi Közgyûlés a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésének felhatalmazása alapján, összhangban a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben foglaltakkal a következô rendeletet alkotja.
1. §
A kerületi önkormányzatok által igénybe vehetô, a
szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fôvárosi támogatásról, a Fôvárosi Szolidaritási Alapról szóló 55/1997.
(X.17.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) címének
helyébe az alábbi cím lép:
„a kerületi önkormányzatok által igénybe vehetô, a
szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fôvárosi támogatásról, a Fôvárosi Szolidaritási célú bizottsági keretrôl”
2. §
A R. 1. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (1) A Fôvárosi Közgyûlés Budapest Fôváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosíthat
forrást a mindenkori pénzügyi lehetôségek függvényében
a Fôvárosi Szolidaritási célú bizottsági keretre, illetve
annak céltartalékára, Fôvárosi Szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka (továbbiakban: keret) címen.”
3. §
A R. 1. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló keretet
az e rendelet szerint meghatározott pályázati célokra lehet fordítani.”
4. §
A R. 2. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A keretbôl elnyert egyszeri támogatás a pályázat
benyújtási határideje elôtt létesített és változatlan formában nyújtott ellátások mûködési költségeihez nem használható fel.”

5. §
A R. 2. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A keretbôl elnyert egyszeri támogatással továbbfejlesztett ellátás mûködési költségeihez a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.”
6. §
A R. 3 § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A keretbôl elnyert egyszeri támogatással kialakított új ellátás mûködési költségeihez a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.”:
7. §
A R. 4 § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A keretbôl elnyert egyszeri támogatással továbbfejlesztett vagy kialakított ellátás mûködési költségeihez
a támogatás legfeljebb 50%-a használható fel.”:
8. §
A R. 5 § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§ (1) A keret pénzeszközeire pályázatot kell kiírni.”:
9. §
A R. 5. §. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben meghatározott tartalmú pályázatokat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki és bírálja el.”
10. §
A R. 5. § (3.) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a Fôvárosi Közgyûlés a Budapest
Fôváros Önkormányzatának adott évi költségvetésében
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az 1§ (1) bekezdés szerint forrást biztosít, úgy az errôl
szóló rendelet hatályba lépését követô 60 napon belül
kell a pályázatot kiírni.”
11. §
A R. 5. § (4.) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2008. december 30.

Mivel a Fôvárosi Szolidaritási Alap eredeti formájában megszûnt, jelen javaslatunk az eredeti mûködési forma megtartása mellett, a pénzügyi keret elnevezésének
változására, valamint létrehozásának szabályozására irányuló módosításokat tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

„(4) A pályázat kiírását megelôzôen a fôvárosi kerületi önkormányzatok illetékes szerveinek véleményét, valamint a fôvárosi szakmai szervezetek véleményét ki kell
kérni.”

Tekintettel arra, hogy a Szolidaritási Alap megszûnt
ezért a rendelet címét módosítani, pontosítani szükséges
A 2. §-hoz

12. §
A keret összegérôl való döntés módját tartalmazza.
A R. 5. § (9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 3. §-hoz

„(9) Az ellátást biztosító önkormányzatnak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy a keretbôl elnyert
egyszeri támogatást olyan ellátás továbbfejlesztéséhez,
kialakításához használja fel, amelynek fenntartását, mûködtetését a pályázat odaítélésének évét követô legalább
három naptári évig folyamatosan és megszakítás nélkül
biztosítja”

A Szolidaritási Alap helyébe a Fôvárosi Szolidaritási
célú bizottsági keret lép, ezért az eredeti rendelet szövegét pontosítani szükséges.

Záró rendelkezések

A 8. §-hoz

13.§

A keret felhasználásának módjáról rendelkezik.
A 4–7. §-aihoz

A keret felhasználásának módjáról rendelkezik.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A 9. §-hoz
A pályázat kiírására jogosult Bizottság megnevezésének pontosítása szükséges, tekintettel arra hogy a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság megszûnt.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A 10. §-hoz
A pályázat kiírásának határidejére vonatkozó rendelkezést pontosítja a 2. §-ban foglaltak figyelembe vételével.

INDOKOLÁS
A 11. §-hoz
Általános indokolás
A Fôvárosi Szolidaritási Alapot 1995-ben hozta létre
a Fôvárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzatokkal
együttmûködve és egyetértésben. Létrehozóinak szándéka szerint az Alap a kerületi önkormányzatok szociális
intézmény-hálózatának fejlesztésére, modernizálására,
illetve részben mûködésének fenntartására szolgál. A
Fôvárosi Közgyûlés 1997-ben megalkotta a kerületi önkormányzatok által igénybe vehetô, a szociális ellátás
fejlesztésére szolgáló fôvárosi támogatásról, a Fôvárosi
Szolidaritási Alapról szóló 55/1997. (X.17.) Fôv. Kgy
rendeletet.

Szövegszerkesztési és stilisztikai okok alapján a bekezdés szövege átfogalmazásra került.
A 12. §-hoz
A Szolidaritási Alap helyébe a Fôvárosi Szolidaritási
célú bizottsági keret lép, ezért az eredeti rendelet szövegét pontosítani szükséges.
A 13. §-hoz
Az 1–12. §-ok hatályba lépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
88/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelölésérôl szóló
9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és
hatáskörérôl szóló 1991. évi XX. törvény szerint, a
fôvárosi és a fôvárosi kerületi önkormányzatokról szóló
1991. évi XXIV. törvény 10. § (3) bekezdés i) pontja és
a magyarországi földrajzi nevekrôl szóló 71/1989. (VII.
4.) MT rendelet és az ezt módosító 19/1992. (I. 28.)
Korm. rendeletben foglaltak helyi szintû szabályozására
az alábbiakat rendeli.
1. §
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelölésérôl szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Fôv.
Tan. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Utcanév: az épített környezet alakításáról és
védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13.
pontjában meghatározott terület (a továbbiakban: utca)
neve, mely elôtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és
utca jelentésû utótagból áll.”
2. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Meglévô utcanév elôtagját felhasználni az új elnevezéseknél nem szabad, mely alól kivételt kizárólag az
utcából nyíló köz képez.”
3. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Rendelet módosítását a gyakorlatban felmerült és
jogbizonytalanságot elôidézô kérdések rendezése teszi
szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet 1. §-a jelenleg csak a lejegyzett közterületekre vonatkozóan jelöli meg az utcanevet, míg az 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 2. § 13. pontja, a közterület fogalmát az állami és önkormányzati tulajdonban álló, lejegyzett közterületeken túl a tulajdonos
és az önkormányzat között külön szerzôdésben foglalt,
közhasználat céljára átadott területekre is kiterjeszti.
A 2. §-hoz
A Rendelet 4. §-a jelenleg csak az azonos utcanevek
létrehozását zárja ki (elôtag és utótag), tehát nem zárja ki
azt, hogy azonos elôtaggal, de többféle utótaggal ugyanazon személyrôl, tárgyról, fogalomról, helységrôl nevezzenek el utcákat, tereket a fôváros területén. Így nem felel meg a rendelet alkotóinak szándékával, a létrejövô
azonos elôtagú utcanevek nem segítik a tájékozódást.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
89/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a luxusadó fôvárosi alkalmazásáról szóló
13/2006. (III. 29.) Fôv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésérôl
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése
alapján – az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB határozatára tekintettel – az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Budapest Fôváros Közgyûlése a luxusadó fôvárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Fôv. Kgy. rendeletet, valamint az azt módosító 62/2007. (XII. 14.) Fôv.
Kgy. rendeletet és a 63/2008. (XI. 20.) Fôv. Kgy. rendeletet – e rendelet hatályba lépésével egyidejûleg – hatályon kívül helyezi.

Általános indokolás
Az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB határozatával
megállapította, hogy a luxusadóról szóló 2005. évi
CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, ezért azt a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.
Ugyancsak megállapította az Alkotmánybíróság azoknak a módosító törvényeknek az alkotmányellenességét,
amelyek a luxusadó alapjának számítása kapcsán a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvényt módosították.
Részletes indokolás

2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

INDOKOLÁS

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az 1. §-hoz
A luxusadó fôvárosi alkalmazásáról szóló rendelet a
luxusadóról szóló törvény felhatalmazásán alapszik. Mivel az Alkotmánybíróság hivatkozott döntésével ez a törvényi felhatalmazás megszûnt, ezért az önkormányzati
rendeletet és az azt idôközben módosító rendeleteket is
hatályon kívül kell helyezni.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
90/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl szóló
69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, valamint a levegô védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés elôírásainak megfelelôen Budapest
Fôváros szmogriadó-tervét a következôk szerint rendeli
megállapítani.

helyzet elrendelését eredményezô adatokat (dátum és
idôszak, amelyre a vizsgálati eredmény vonatkozik, a légszennyezô anyag neve, koncentrációjának mértékegysége, felülvizsgált értéke) telefonon közli, valamint elektronikusan is megküldött levélben megerôsíti.”

1. §

„Az (1) bekezdés alapján kapott tájékoztatás esetében
az OMSZ – munkaidôn kívüli idôben is folyamatosan mûködô – ügyelete egynapos, háromnapos és egyhetes idôszakokra szóló elôrejelzést készít, amelyben meghatározza a szmoghelyzet kialakulásának lehetôségét, nyilatkozik
arról, hogy várható-e javulás. Az elôrejelzést telefonon
közli, és elektronikus levélben is megküldi a VIK-nek.”

(1) A Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl szóló
69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendeletet) 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya Budapest Fôváros közigazgatási
területén, azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetekre
terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye terméke levegôterhelést okoz vagy okozhat, tekintettel a
(3) bekezdésben foglalt kivételre.”
(2) A Rendelet 1. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet területi hatálya nem terjed ki az M0
jelû elkerülô út Budapest Fôváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira.”
2. §
(1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Az 5. § alapján folyamatosan mért és a közzétett
adatokat a KDV-KTVF – munkaidôn kívüli idôben annak
mûszaki ügyelete – figyeli és ellenôrzi, aki a tájékoztatási fokozatra vonatkozó egyórás – szálló por (PM10) esetében a 24 órás – átlag elérése esetén tájékoztatást ad a
Fôvárosi Közterület-felügyelet Vészhelyzet Információs
Központjának (továbbiakban: VIK)1 és az OMSZ ügyeletének.”
(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A KDV-KTVF az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáskor
a közzétett mérési eredményeket felülvizsgálja. A szmog1

74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/A. § (1) bekezdés

(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(4) A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A KDV-KTVF tájékoztatásának és az OMSZ elôrejelzésének fogadása után a VIK haladéktalanul tájékoztatja
az FpH-t, aki javasolja a fôpolgármesternek a szmogriadó fokozatának, és a tájékoztatási, vagy riasztási fokozathoz tartozó intézkedéseknek elrendelését, vagy megszüntetését. A javaslat alapján hozott fôpolgármesteri intézkedésrôl az FpH haladéktalanul tájékoztatja a VIK-et.”
3. §
A Rendelet 9. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„elrendeli a gépjármûvek Budapest fôváros közigazgatási területén való használatának korlátozását, tekintettel azok rendszámtábláján található utolsó számjelre:
a naptári hónap szerinti páratlan napokon csak a páratlan (1, vagy 3, vagy 5, vagy 7, vagy 9), a naptári hónap
szerinti páros napokon csak a páros (0, vagy 2, vagy
4, vagy 6, vagy 8) számjelû jármûvek közlekedhetnek;”
4. §
(1) A Rendelet 10. § h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a kommunális szemét szállítására, az utak locsolására, tisztítására szolgáló, a vízellátás, a csatornázás,
a gázellátás, a villamosenergia-ellátás, a távhôellátás, a
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távközlési szolgáltatás, a közmûjellegû vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei) karbantartását és hibaelhárítást végzô és figyelmeztetô jelzéssel jogszerûen felszerelt jármûvei;”

2008. december 30.
Általános indokolás

A Rendelet hatályba lépését követôen a szmogriadóterv végrehajtásában közremûködô szervezetek részérôl
több javaslat fogalmazódott meg az egyes rendelkezések
kiegészítése és pontosítása kapcsán.

(2) A Rendelet 10. § j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
INDOKOLÁS
„a köztisztasági és közegészségügyi feladat ellátására
szolgáló gépjármûvek, továbbá a közszükségleti áruszállítás, a honvédség, a rendôrség, a tûzoltóság, a mentôk,
a katasztrófa elhárítás, a polgári védelem, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság, a KDV-KTVF, a fôvárosi ÁNTSZ és
a Fôvárosi Közterület-felügyelet jármûvei.”
5. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Rendelet 9. § b)–d) pontjaiban foglalt korlátozások betartását a közlekedés tekintetében a – vonatkozó
jogszabályok szerint – a BRFK és/vagy további kijelölt
hatóságok, a helyhez kötött légszennyezô pontforrások
tekintetében a fôpolgármester nevében eljáró FpH, az
avar és kerti hulladék nyílt téri égetési tilalmának tekintetében a kerületi önkormányzat jegyzôje ellenôrzi.”

Az 1. §-hoz
A rendelet területi hatálya Budapest Fôváros teljes
közigazgatási területére kiterjed, ugyanakkor indokolt az
M0 elkerülô út fôvároson áthaladó szakaszait kivételi
körbe tenni, ezzel is biztosítva az elkerülô tranzitforgalom zavartalanságát.
A 2. §-hoz
A végrehajtást egyszerûsíti, ha a környezetvédelmi
hatóságtól (KDV-KTVF) és a meteorológiai szolgálattól
(OMSZ) érkezô tájékoztatás mindig a Fôvárosi Közterület-felügyelet Vészhelyzet Információs Központjába
(VIK) érkezik, függetlenül a Fôpolgármesteri Hivatal
munkaidejétôl. Pontosításra kerültek a KDV-KTVF által
megküldendô adatok, és a tájékoztatás módja is.
A 3. §-hoz

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba, egyidejûleg a Rendelet 10. § k) pontja hatályát veszi.

Technikai jellegû pontosítás, elôsegítve a 0 számjel
egyértelmûen páros számként történô értelmezését.
A 4–5.§-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Indokolt a kivételek körét pontosítani (a riasztási fokozatban hozott forgalomkorlátozás alól), tekintettel az
érintett közmûszolgáltatók karbantartási, hibaelhárítási
feladataira. Indokolt a fôvárosi önkormányzati hivatalok
jármûveinek kivételi körbôl való törlése, valamint az intézkedések ellenôrzését végzô érintettek pontosítása.
A 6. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályba lépésének napját.

2008. december 30.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
91/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az áremelkedések miatt 2009-ben szükséges a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott élelmezési térítési díjak módosítása.
Részletes indokolás

1. §

Az 1. §-hoz

A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A 2009. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 7,1%-kal javasolt a térítési díjak összegét növelni.

2. §

A 2. §-hoz

Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik.
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Melléklet a 91/2008. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
Az 5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben
a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következôk:
Megnevezés

Ft/fô/nap

Óvodai ellátás

260

Általános iskolai ellátás

335

Általános iskola (ebéd)

205

Kollégiumi ellátás

570

Fogyatékosokat nevelô-oktató
intézmények ellátása

740

Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon ellátása

795

Szakközépiskolák (ebéd)

235

Szakiskolák (ebéd)

235

Gimnáziumok (ebéd)

235
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