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BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2009. december 23.

LIX. évfolyam

20. szám

TA RTA L O M J E G Y Z É K
I. RÉSZ
Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Közgyűlésének 80/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról...................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 82/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 83/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról. .........................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 84/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 85/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...............................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 86/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 87/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ...............................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 89/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 90/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 91/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 92/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 93/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ......................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 94/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 95/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 96/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991.
(VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról .....................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 97/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről...............................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 98/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról...............................................................................................................................................................
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– Budapest Főváros Közgyűlésének 99/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..................................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 100/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének
módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 101/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997.
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására ....................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 102/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ............................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 103/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X.
24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..........................................................................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 104/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a
teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.............................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 105/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..........................................................................................
– Budapest Főváros Közgyűlésének 106/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret
szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ..................................................................................
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I. rész
Budapest Főváros Közgyűlésének
80/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági
árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló
74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése 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 az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A 74/2009. (XII.10.) Főv. Kgy. számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a (1), (2) és (3) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:
(1) Autóbusz, villamos, trolibusz, földalatti vasút,
metró, fogaskerekű járatainak teljes hosszán, valamint az
elővárosi vasút (HÉV) közigazgatási határon belüli vonalszakaszain:
a) egy utazásra érvényes vonaljegy, ára

320 Ft

b) helyszínen váltott vonaljegy, ára

400 Ft

c) egyszeres átszállójegy, ára

490 Ft

d) tíz utazásra jogosító
10 darabos gyűjtőjegy, ára

2 800 Ft

o) 4 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
p) 5 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
q) 6 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
r) 7 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
s) 8 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
t) 9 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
u) 10 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára

490 Ft

f) 24 órás jegy, ára

1 550 Ft

g) 72 órás jegy, ára

3 850 Ft

h) hét naptári napra érvényes hetijegy, ára

4 600 Ft

i) családi jegy, ára

2 200 Ft

j) kedvezményes csoportos tanulójegy,
ára egy főre
k) eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy,
ára
l) 1 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
m) 2 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára
n) 3 naptári napra érvényes időszaki
rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára

600 Ft
640 Ft
1 200 Ft
2 200 Ft
3 200 Ft

3 800 Ft
4 100 Ft
4 400 Ft
4 700 Ft
5 000 Ft
5 300 Ft

(2) A metró és földalatti vasút vonalain:
metrószakaszjegy, ára

e) mobil 60-90 jegy, ára

3 500 Ft

260 Ft

(3) A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű vonalain, valamint az elővárosi vasút (HÉV)
és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain (az autóbusz szakaszhatárok a 2. sz. mellékletben szerepelnek, a HÉV-viteldíjtáblázatok a 4. mellékletben találhatók), valamint – külön jogszabályok
alapján – az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatainak és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain is érvényesek:
a) tizennégy naptári napra érvényes arcképes kétheti Budapest-bérlet, ára
6 500 Ft
b) arcképes havi Budapest-bérlet, ára
9 800 Ft
c) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves
Budapest-bérlet, havi ára
9 800 Ft
d) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet, ára
107 000 Ft
e) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet tanulóknak, ára
42 000 Ft
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f) teljes évre megvásárolt, vissza nem váltható arcképes kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára
40 700 Ft
g) arcképes havi Budapest-bérlet tanulóknak, ára
3 850 Ft
h) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves
Budapest-bérlet tanulóknak, havi ára
3 850 Ft
i) arcképes havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak, ára
3 700 Ft
j) évre szóló arcképes (visszaváltható) éves
Budapest-bérlet nyugdíjasonak, havi ára 3 700 Ft
k) arcképes havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak, ára
8 500 Ft
l) arcképes havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek, ára
3 850 Ft
m) havi kerékpárbérlet (a BKV Zrt. kerékpár szállítására kijelölt vonalainak teljes
hosszára), ára
500 Ft
n) arcképes negyedéves Budapest-bérlet,
ára
29 400 Ft
o) arcképes negyedéves Budapest-bérlet tanulóknak, ára
11 550 Ft
p) arcképes negyedéves Budapest-bérlet
nyugdíjasoknak, ára
11 100 Ft
q) vissza nem váltható arcképes szemeszterre szóló Budapest-bérlet, ára
18 000 Ft

INDOKOLÁS
Általános indokolás
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 Zártkörűen
Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó
díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ
60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.
Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak. Megalkotását a szükséges díjemelés indokolta.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán belül történő helyi utazásra, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) előkészítését szolgáló
megállapodásban foglaltaknak megfelelően az országos
közforgalmú vasutak kijelölt vonatain és a helyközi autóbuszvonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási
határán belüli vonalszakaszain történő utazásra érvényes
bérletekért fizetendő díjakat tartalmazza.
A 2. §-hoz

2. §
A R. 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
a) Arcképes környéki helyi bérlet váltható a főváros
közigazgatási határán kívül levő azon településekre, amelyeken a BKV Zrt. autóbuszjáratai közlekednek. Érvényes a külső településen, az 1. számú
mellékletben szereplő határok között.
A környéki helyi bérletek havi árai a következők (Ft):
Környéki helyi bérlet

4 800

Környéki helyi bérlet tanulóknak
Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak

2 400
2 400

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépő autóbuszjáratainak helyi bérletárait tartalmazza.
A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja
2010. február 1.

3. §
(1) Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben megállapított díjak az általános
forgalmi adót tartalmazzák.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző
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dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Közgyűlésének
82/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi
beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló
46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Az önkormányzati ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási
célú hasznosítása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. §-ban foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
A helyben központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(1) E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit azokra a közbeszerzésekre kell
alkalmazni, amelyek esetében a jelen rendelet hatálybalépését követően kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására.”

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztusában alkotta meg a helyben központosított közbeszerzések jogszabályi feltételeit megteremtő önkormányzati rendeletét. Ugyanakkor a helyben központosított közbeszerzési
rendszer működéséhez szükséges egyes feltételek még
nem adottak, a rendszer még nem áll fel, minderre figyelemmel szükséges a hatálybalépés időpontjának módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet 24. §-ának módosításáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2. §
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 19. § (1) bekezdése hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Közgyűlésének
83/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati
tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
INDOKOLÁS

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű által
biztosított ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről a
következők szerint rendelkezik.

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

1. §

Részletes indokolás

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés b)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az 1. §-hoz
A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a szolgáltató megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.

[(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Budapest főváros közigazgatási területén:]

A 2. §-hoz

Általános indokolás

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
„b) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
– csatornahasználati díj, a vízterhelési díjjal együtt:
272,20 Ft/m3”
2. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Közgyűlésének
84/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése 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 összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy.
rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

ző helyi közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének módosítása szükségessé vált. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás díját a felmerült és várhatóan felmerülő
költségek, valamint a megrendelők teherbíró képességének figyelembevételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.

2. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 60/2002. (X. 18.) számú önkormányzati rendeletének 20. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kötele-

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás-igénybevételi díj mértékének megváltoztatása – a gazdálkodás költségigénye miatt a folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő feladatokhoz
történő igazítással – a 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének módosításával történik.
A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2010. január 1-jével, az
új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban
bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.
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Melléklet a 84/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás igénybevételének díja
A 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig történő díjfizetési időszakra
1) 2010. január 1. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja:
1578 Ft/m3+áfa
2) A főváros közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, az R. 4. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendő díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatás különbsége.
3) Ha a szippantó gépjármű 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 gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
85/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati
feladatokról, különösen a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése 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 összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

ző közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat az
alaprendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
A főváros zavartalan hulladékgazdálkodása szempontjából szükséges fenntartási és fejlesztési forrásigények biztosítása továbbra is a Fővárosi Önkormányzat
feladata maradt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének módosítása vált szükségessé.
A háztartási hulladék rendszeres gyűjtésére rendelkezésre bocsátott tartályok egyszeri ürítési díját az eddig
felmerült és várhatóan felmerülő költségek, valamint a
lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével állapította meg a Fővárosi Közgyűlés.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS

A háztartási szemétdíj mértékének megváltoztatása a
61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének
módosításával történik.

Általános indokolás

A 2. §-hoz

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési szilárd
hulladékról szóló 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. számú rendelete 10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy
a háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötele-

Az új egyszeri ürítési díjak 2010. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe,
így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
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Melléklet a 85/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú melléklete
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
(közszolgáltatási szemétdíj)
a 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig terjedő díjfizetési időszakra
I. A kötelező közszolgáltatással ellátott területen a közszolgáltatás igénybevételének díját az ingatlanra rendelkezésre
bocsátott gyűjtőtartályok számának, a tartályok űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell megállapítani.
II. A rendszeres gyűjtésre 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

550 Ft + áfa
600 Ft + áfa
1200 Ft + áfa
1800 Ft + áfa
3850 Ft + áfa
5500 Ft + áfa

2) Nyitott konténerek esetén:
1 laza m3 települési szilárd hulladék kezelés díja

5000 Ft + áfa

3) Tömörítő konténerek esetén:
1 tömör m3 települési szilárd hulladék ürítési díja 30 000 Ft + áfa
4) Előtömörített 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

825 Ft + áfa
900 Ft + áfa
1800 Ft + áfa
2700 Ft + áfa
5775 Ft + áfa
8250 Ft + áfa
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Budapest Főváros Közgyűlésének
86/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint
az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben foglaltakra, továbbá a felhatalmazás alapján
megalkotott, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 29. §-ában foglaltakra az R. hatálya alá tartozó köztemetőkben fizetendő díjakról a következő rendeletet alkotja.
1. §
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint
a köztemetőben érvényesíthető díjak fajtáit és mértékét
a Közgyűlés külön rendeletben szabályozza. Ezen külön rendelet a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet.
A díjrendelet szabályai szerint a köztemetőket üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) minden évben egy alkalommal a következő év első napjától
történő módosítása érdekében kezdeményezheti a kegyeleti közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a Fővárosi Közgyűlés által elismert és
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.
A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a BTI
Rt. kezdeményezte a 2010. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2009. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata keretében.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a települési
önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg többek között a temetőben a temetési hely
megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő
igénybevételének díját.

Az 1. §-hoz
A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet melléklete módosításával történik.
A 2. §-hoz
Az új közszolgáltatási díjak 2010. január 1-jével, az
új gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe, így megfelelő határidő áll rendelkezésre a díjakban
bekövetkezett változások kapcsán szükséges intézkedések megtételére.
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A 86/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
Melléklet a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK
Érvényes: 2010. január 1-jétől
Temetési helyek megváltási díjai
Temetési helyek újraváltási díjai
Temető-fenntartási hozzájárulás díja
Létesítmény-igénybevételi díjak:
–

Létesítmények igénybevétele az üzemeltető által kötelezően biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
– Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)
– felnőtt méretű sír,
– gyermek méretű sír,
– urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén
– Ravatalozó igénybevétele – az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele nélkül

Temetési helyek megváltási díjai
Hagyományos földbe temetés sírhelydíjai:
– 25 éves időtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettős sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves időtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai:
– 10 éves időtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves időtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták
A temetési helyek megváltási díjait a mellékelt táblázatok áfa nélkül tartalmazzák.
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ANGELI ÚTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070
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BUDAFOKI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár (Ft)
90 925
157 975
50 700
175 320
255 900
330 240
474 960

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070
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CSEPELI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely)
60 évre:
– 4-es, 5-ös parcellával szemben, a bejárat mellett
– 4 személyes
– 6 személyes
– 8 személyes

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai
10 éves használati időre

Áfa nélküli ár (Ft)
90 925
157 975
50 700
175 320
255 900

424 860
528 000
631 200

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

75 070

92 430
103 350
56 670
50 120
50 120

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

91 060

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

94 280

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

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

204 450
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ERZSÉBETI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 13-as, 15-ös, parcella
*– 30-as parcella
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 27-es, 28-as, 41-es parcella
– egyes
– kettős
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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

53 750
53 750

131 175
238 350
175 320
255 900

319 740
464 100
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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő
(gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 77/a parcella

204 450
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet felső (Hóvirág u.)
– egyes
– kettős
– gyermek
Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 60-as parcella, egyes sírhely
– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely
– 4-es parcella, egyes sírhely
– 28-as parcella, kettős sírhely
Köröndök 25 éves használati időre:
– egyes sírhely
– kettős sírhely
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Bürök utcai rész
– első 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 időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
Kripta kápolna 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes
Kripta fülke 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes

Áfa nélküli ár (Ft)

164 000
303 250
57 050
136 000
247 200
51 325
108 200

386 475
330 850
219 425
219 425
636 900
330 850
636 900

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
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10, vagy 20 éves használati
időre

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

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 felső
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 2-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– 60–as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– I-es fülke oszlopos elemben
– 6 x 1-es oszlopos elemben
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

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
171 140
132 670
119 930
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső
Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:
Nemeskő (gránit, márvány) borítású urnasír, zárólap nélkül:
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 60-as parcella
Nemeskő borítású urnasír, zárólap nélkül:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
Urnasírbolt, 20 éves használati időre, zárólap nélkül:
– 26/1/IX-es parcella
– 12 személyes

174 310
136 030
123 300
187 640
149 380
136 610
183 000
144 730
131 790
183 000
131 790
106 470
84 250
434 220

435 410

361 310

131 200
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár (Ft)
90 925
157 975
50 700
175 320
255 900

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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

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

204 450
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LŐRINCI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Áfa nélküli ár (Ft)
90 925
157 975
50 700
175 320
255 900
273 060
359 400

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

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

204 450
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– hármas
– gyermek
Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– 4, 5, 6, 11, 45, 49, 50, 51, 51/a, 53, 54, 55, 56, 57. parcella:
– egyes
– kettős
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 19-es parcella, bejárati főút melletti része
– egyes
– kettős
– 31-es parcella, Megyeri út melletti része (Péterfi-sír)
– egyes
– kettős

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 kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

301 800

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
I-es urnafülke (kolumbárium – Szécsi-féle),
zárólap nélkül:
– 32-es parcella
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 62-es parcella
– 70-es parcella

78 070

34 860

204 450
204 450
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 15/1. parcella
– egyes
Köröndök 25 éves használati időre:
– I. övezetben kettős
– II. övezetben kettős
– III. övezetben kettős
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 27-es parcella, Pomázi úti kriptasor
– 2–4 személyes
– 4 személyes felett

Áfa nélküli ár (Ft)

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

158 150
265 425
238 350
211 625
375 240
426 420

469 020
554 340
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
– 6 x 1-es oszlopos elemben
– I. övezet
– II. övezet
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– 27-es parcella
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 15/1-es parcella

56 860
50 140

87 780
86 270
114 100
107 710
61 700
59 020
52 820
51 300
52 820
51 300
103 350
97 200
88 120
83 020
106 480
101 130
97 800
114 960
108 810
90 360
84 040

204 450
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 35-ös parcella
– 72-es parcella
– 75-ös parcella
– kettős
– 3-as, 4-es, 11-es, 16-os, 17-es, 18-as, 34-es, 35-ös parcella
– sövényes kettős
– 16-os, 17-es, 28-as, 29-es, 32-es, 33-as, 43-as parcella
– kiépíthető sövényes kettős
– 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

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 1-es oszlopos elemben

42 430
64 780
42 430
64 780
92 430
103 350
56 670
50 120
50 120
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől
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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

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

158 180

410 750
410 750
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TAMÁS UTCAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

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 x 2-es oszlopos elemben
– 1 x 2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2 x 1-es oszlopos elemben
– 5 x 1-es oszlopos elemben
– 6 x 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

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

106 930

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

102 650

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

78 070

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

204 450
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ÚJ KÖZTEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Földbe temetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– III. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
–3-as, 4-es parcella
– egyes
– kettős
– 66-os parcella
– egyes
– kettős
– 140-es, 215/II-es parcella
– egyes
– kettős
– gyermek
– 106-os, 107-es, 109/1-es, 110-es, 110/1-es, 111-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
– kettős
* Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– 163-as, 175-ös, 176-os, 207-es, 217-es, 218-as,
254-es parcella
– egyes
– 175-ös, 176-os parcella
– kettős
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 3-as, 4-es parcella
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

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
172 080
251 220

378 540
439 260
520 260
570 840
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ÚJ KÖZTEMETŐ
FÖLDBE TEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
2010. január 1-jétől

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 4-es parcella
– összes többi parcella
Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
– 68-as parcella
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– I. övezet
– II. övezet
– III. övezet
– 3-as parcella
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású,
zárólap nélkül:
– 4/7-es parcella
– 4/10-es parcella
Exkluzív urnafülke teremben:
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

Áfa nélküli ár (Ft)
26 880
59 370
45 270
42 660
37 470
32 080
75 130
48 620
89 350
84 430
79 680
92 550
87 590
83 030
104 970
100 400
95 460
100 760
96 000
91 070
130 570
76 620
71 670
66 930
106 270

216 140
216 140
31 850
53 750
75 640

2009. december 23.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2161

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

TemetĘ-fenntartási hozzájárulás díja

2010. év
Ft

TemetĘ-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére
valamennyi temetĘben:
Sírbolt építése esetén:
SírkĘ-, illetve kriptamunkák (bontás, állítás, átdolgozás,
tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kĘfaragó kisiparosok részére a
temetĘi szabályzatban elĘírt feltételek szerint
munkánként és naponként
– Restaurátor naponként
– BetĦvésés síremlékre (név és évszám)
A temetĘ-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott
díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

27 675

915
915
280
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Sírhelynyitás és visszahantolás díja
(ideértve az elsĘ temetést megelĘzĘ sírásást)
FelnĘtt sírhely:
Gyermek sírhely:
Urnasírhely:
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2010. év
Ft
29 474
13 645
13 645

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott
díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

Létesítmény igénybevételi díjak
HalotthĦtĘk naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap ):

2010. év
Ft
2 220

Ravatalozó termek igénybevételi díja az üzemeltetĘ
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Budafok, Csepel II. terem, Erzsébet, Kispesti (új és öreg), LĘrinc kis terem,
Megyer, Rákospalota, ÚjköztemetĘ IV., V., VI., VII.,VIII., IX., X., XI.,
XII. terem, Angeli u.
Tamás u.
Óbuda I. terem
Csepel I. terem
LĘrinc nagy terem
Farkasréti temetĘ:
– Németvölgyi termek
– Hóvirág u.

29 128
33 310
33 310
31 209
39 490
39 490
42 992

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltetĘ
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Óbudai temetĘ:
– FĘnix terem
Farkasréti temetĘ : – Makovecz terem
ÚjköztemetĘ :
– III. terem

51 325
53 354
53 354

KülsĘ ravatal igénybevételi díja az üzemeltetĘ
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Farkasréti temetĘ
Óbudai temetĘ
Budafok, Csepel, Erzsébet, Kispest (új és öreg), LĘrinc,
Megyer, Rákospalota
Új köztemetĘ

89 239
39 964
31 796
39 964
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Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
Óbudai temetĘ
Új köztemetĘ

34 570
34 570

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott
díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

Elhunyt vagy hamvak temetĘn belüli szállításának díjai

2010. év
Ft

1. Elhunyt vagy hamvak temetĘn belüli szállítása
várakozással együtt:

6 369

2. Elhunyt vagy hamvak temetĘn belüli szállítása, Farkasréti temetĘben kiemelt
II. kategóriájú gépkocsival
várakozással együtt:

14 220

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

18 494

4. Exhumált elhunyt vagy meglévĘ hamvak temetĘn belüli szállítása
várakozással együtt:



A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a
mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

6 369
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Budapest Főváros Közgyűlésének
87/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-ában, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában
és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. sz. rendelet mellékletének díjjegyzékre vonatkozó része helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §.
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Főv. Kgy. számú rendelete 10. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat a rendelet melléklete tartalmazza.
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj beszedését továbbra is a Díjbeszedő Zrt. végzi, a 2005. január 1-jétől érvényes megállapodás szerint, a munka elvégzését követően kiállított számla alapján.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj
mértékét a 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. számú rendelet
melléklete tartalmazza.
A 2. §-hoz
A közszolgáltatási díjak 2010. január 1-jével, az új
gazdasági év kezdetével lépnek a korábbi díjak helyébe.
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A 87/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. Rendelet melléklete
a 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

DÍJJEGYZÉK
A.) KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
Megnevezés

Mennyiségi
egység

Nettó
díj

Fogyasztói díj
(Ft)

db/év
db/év
db/év
db/4 év

1 418
1 418
1 418
1 418

1 773
1 773
1 773
1 773

942
942

1 178
1 178

db/év
db/év
db/év
db/4év

3 164
3 164
3 164
3 164

3 955
3 955
3 955
3 955

db/év
db/4év

2 139
2 139

2 674
2 674

1.) Kéményellenőrzés, tisztítás és műszaki felülvizsgálat
1.1 Egyedi kémény, valamint füstcsatorna
a.) Működő kémény, valamint füstcsatorna
– Szilárd és olajfűtés esetében
– Gázfűtés esetében
– Üdülő gázfűtés esetében
– Üdülő egyéb fűtés esetében
b.) Tartalékkémény, valamint füstcsatorna
– Állandó tartózkod. céljára szolgáló h. db/év
– Ideiglenes tartózkod.-ra sz. üdülők db/4 év
1.2 Gyűjtőkémény
a.) Működő kémény
– Szilárd és olajfűtés esetében
– Gázfűtés esetében
– Üdülő, gázfűtés esetében
– Üdülő, egyéb fűtés esetében
b.) Tartalékkémény
– Állandó tartózkodás céljára szolg. h.
– Ideiglenes tartózk.-ra szolg. üdülő

A díjak az 51/1999. (XII. 25) BM sz. rendelettel módosított 27/1996. (X. 30) BM rendelet előírása szerint
működő kémények esetében
– állandó tartózkodás céljára szolgáló helyiségeknél:
– szilárd és olajfűtés esetében a R. 4. § (1), (2) bekezdésében:
– gázfűtés esetében a 6. § a) pontjában előírt feladatok;
– az ideiglenes tartózkodásra szolgáló üdülőegységeknél a R. 4.§ (3) bekezdésben és a 6. § a) pontjában előírt
feladatok;
tartalék kémények esetében a R.7 § (1), (2) bekezdésben előírt feladatok, valamint a 4 évenként esedékes műszaki
felülvizsgálat R. 3. §, 11. § (5) ráfordításainak időarányos ellenértékét tartalmazzák.
A kéményseprőipari közszolgáltatást törvényi kötelezettség alapján, megrendelés nélkül végezzük, ezért a szolgáltatás végzésére kezdeményezett első, illetve második esetben történő sikertelen megjelenésünk alkalmával sem
számítunk fel kiszállási díjat. Az ez utáni újabb, de sikeres munkavégzést eredményező kiszállás után, a szolgáltatás díján kívül kiszállási díjat számítunk fel, esetenként és lakásonként:
1 143
1 429
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Megnevezés

Mennyiségi
egység
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Nettó
díj

Fogyasztói díj
(Ft)

2. Kémények ellenőrzése és tisztítása (nem egyedi kémények esetében)
2.1 Központi fűtési kémény, csatorna és akna együtt 64x64 cm-nél kisebb keresztmetszetű
a) Működő kémény
– szilárd és olajfűtés esetében
fm
333
– gázfűtés esetében
• falazott kivitel
fm
452
• bélelt, szerelt kivitel
fm
589
b) Tartalékkémény

fm

Kiszállási díj esetenként

fm

Kiszállási díj esetenként
2.3 Tetőtéri kazán működtetése esetén
a) Működő kémény
– hagyományos módon kialakított
– égéstermék-vezetékként kialakított

db
db

Kiszállási díj esetenként

565
736

192

240

1 143

1 429

2.2 Központi fűtési kémény, csatorna és akna együtt 64x64 cm vagy annál nagyobb keresztmetszetű
a) Működő kémény
– szilárd és olajfűtés esetében
fm
780
– gázfűtés esetében
• falazott kivitel
fm
1 006
• bélelt, szerelt kivitel
fm
1 257
b) Tartalékkémény

416

975
1 258
1 571

192

240

1 143

1 429

2 124
3 183

2 655
3 979

1 143

1 429

A 2. pontban részletezett kémények tisztítási feladatait a R. 4. §(4) bekezdése és a 6. § b) pontja írja elő.
A díjak épített, szerelt, bélelt stb. kémény esetében egyaránt alkalmazandók, a minősített anyag minőségétől függetlenül.
3. LAS –rendszerű kémény éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
– egyedi
– gyűjtő
– központi (teljes vezeték nyomvonal)
Kiszállási díj esetenként

db/év
db/év
fm

8 978
18 294
3 054

11 223
22 868
3 818

1143

1429
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Nettó
díj

Fogyasztói díj
(Ft)

4 489
9 147
1 527

5 611
11 434
1 909

1 143

1 429

fm

333

416

fm
fm

452
589

565
736

b) Mesterséges égéstermék-elvezetésű kémény

fm

3 054

3 818

c) Tartalék kémény

fm

192

240

1 143

1 429

2 124
3 183

2 655
3 979

1 143

1 429

Megnevezés

Mennyiségi
egység

2167

4. Mesterséges égéstermék-elvezető éves ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
– egyedi
– gyűjtő
– központi (teljes vezeték nyomvonal)

db/év
db/év
fm

Kiszállási díj esetenként
5. Négyévenként kötelező műszaki felülvizsgálat (nem egyedi kémények esetében)
5.1 Központi fűtési kémény, 64x64 cm-nél kisebb keresztmetszetű
a) Működő kémény
– szilárd és olajtüzelés esetében
– gázfűtés esetében
• falazott kivitel
• bélelt, szerelt

Kiszállási díj esetenként
5.2 Tetőtéri kazán működtetése esetén
a) Működő kémény
• Hagyományos módon kialakított
• Égéstermék-vezetékként kialakított

db
db

Kiszállási díj esetenként

A 4. pontban szereplő kéményekkel kapcsolatos feladatot a R. 3. § és a 11. § (5) bekezdése írja elő.
A díjak a minősített anyagminőségtől függetlenül alkalmazandók.
B) KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKVÉLEMÉNYEK
A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
A vízszintes tagozódás a R. 11. § (1)–(4) bekezdésbe előírt feladatokat, a függőleges tagozódás a kéménytípusokat és
azok terhelés szerinti részletezését követi.

Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
mesterséges égéstermék-elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett gázberendezési terv és/ vagy
kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 8., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ, nem
rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Nyitott gyĦjtĘ rendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény)

8

9

10

4

7

3

Ugyanaz, mint az 5., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel

2

6

Ugyanaz, mint a 2., de fém-vagy mĦanyag rendszer jellegĦ, nem
rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

1

5

Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett gázberendezési terv és/
vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Sorszám:

Ugyanaz mint a 4., de engedélyezett gázberendezési terv és/ vagy
kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari elemekbĘl falazott
kivitelezés esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

18 464

10 100

18 759
23 449
14 771
18 464

15 228
8 080
10 100

-

8 080
10 100

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

2 624

14 771
18 464

28 128

22 502

22 156

17 725

18 464

14 771

28 128

22 502

22 156

17 725

18 464

14 771

7 628

6 102

7 628

6 102

6 359

5 087

egységár

8 080
10 100

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

2 624

2 099

egységár

8 080
10 100

18 464

14 771

15 228

12 182

12 694

10 155

18 464

14 771

15 228

12 182

12 694

10 155

6 359

5 087

4 949

3 959

4 126

3 301

egységár

8 080
10 100

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

10 100

8 080

-

-

-

-

2 624

2 099

egységár

8 080
10 100

18 464

14 771

15 228

12 182

12 694

10 155

18 464

14 771

15 228

12 182

12 694

10 155

6 359

5 087

4 949

3 959

4 126

3 301

egységár

Szilárd-olaj tüzelésĦ berendezés
ElĘzetes
Végleges

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

12 182

12 094

-

14 771

8 080

9 675

23 449

15 228

18 759

12 182

12 094

-

18 464

10 100
9 675

7 628
14 771

8 080

6 102

3 301
4 126

-

-

2 516
3 145

6 359

2 624

5 087

2 099

2 099

egységár

egységár

egységár

GáztüzelĘ berendezés
ElĘzetes
Végleges

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés
meglévĘ égéstermék-elvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata

Újonnan épített vagy javított, illetve
újból használatba vett égéstermék
elvezetĘ berendezés (kémény)
vizsgálata
Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj

IV.

III.

ElĘzetes

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

II.

Gáz vagy szilárd-olaj

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

Az adott kategória felsĘ sora a nettó díjat, alsó sora a fogyasztói díjat (nettó+25% Áfa) tartalmazza

Égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény) vizsgálatának 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)

2168
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41 626
41 458
51 823

Ugyanaz, mint a 11., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Nyitott gyĦjtĘ rendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett gázberendezési terv és/
vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 14., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Egyedi zárt égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett gázberendezési terv és/
vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 17., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Zárt gyĦjtĘ-rendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett gázberendezési terv és/
vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 20., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18 759
23 449

14 771
18 464

34 547
43 184

27 748
34 685

45 599
56 999

-

-

34 685

33 301

27 748

28 128

-

22 502

22 156

-

34 685

17 725

27 748

28 128

-

22 156
22 502

-

17 725

23 449
18 759
23 449

15 228
14 771
18 464

18 759

12 182

12 094

-

-

-

34 685

27 748

-

-

-

-

14 771
18 464

-

-

-

-

14 771
18 464

-

-

-

egységár

-

egységár

9 675

45 599
56 999

51 823

41 458

43 184

34 547

34 685

27 748

28 128

22 502

18 759
23 449

34 685

27 748

28 128

22 502

28 128
18 759
23 449

22 502

22 156

17 725

egységár

-

-

-

34 685

27 748

-

-

-

-

18 759
23 449

-

-

-

-

18 759
23 449

-

-

-

egységár

41 458
51 823

41 626

33 301

34 685

27 748

34 685

27 748

28 128

22 502

18 759
23 449

34 685

27 748

28 128

22 502

15 228
18 759
23 449

12 182

12 094

9 675

egységár

GáztüzelĘ berendezés
ElĘzetes
Végleges

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

egységár

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 228
-

12 182

12 094

9 675

egységár

Szilárd-olaj tüzelésĦ berendezés
ElĘzetes
Végleges

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés
meglévĘ égéstermék-elvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata

Újonnan épített vagy javított, illetve
újból használatba vett égéstermék
elvezetĘ berendezés (kémény)
vizsgálata
Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj

IV.

III.

egységár

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

II.

ElĘzetes

Sorszám:
Gáz vagy szilárd-olaj

Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett gázberendezési terv és/
vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

Az adott kategória felsĘ sora a nettó díjat, alsó sora a fogyasztói díjat (nettó+25% Áfa) tartalmazza

Égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény) vizsgálatának 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)
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Központi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari
elemekbĘl falazott kivitel esetén, gravitációs égéstermék
elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 22., de engedélyezett gázberendezési terv
és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi
elĘírással

Ugyanaz, mint a 23., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Központi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék
elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 25., de engedélyezett gázberendezési terv
és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi
elĘírással

Ugyanaz, mint a 26., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Sorszám:

22

23

24

25

26

27
t 120kW

-

41 626

-

41 458
51 823

51 823
45 599
56 999

51 823
45 599
56 999

41 458

-

41 626

41 458

-

51 823

43 184
33 301

41 458

34 547

27 748
43 184

51 823

51 823

34 547

41 458

41 458

34 685

31 140

15 228

24 912

-

33 301
12 182

-

12 094

43 184

34 685
-

34 547

27 748
9 675

25 946

10 100

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

-

-

-

-

-

-

-

-

34 685

27 748

10 100

8 080

egységár

20 757

egységár

8 080

egységár

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

51 823

41 458

34 685

27 748

41 626

33 301

31 140

24 912

34 685

27 748

25 946

20 757

egységár

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

-

-

-

-

-

-

-

-

34 685

27 748

10 100

8 080

egységár

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

51 823

41 458

34 685

27 748

41 626

33 301

31 140

24 912

34 685

27 748

25 946

20 757

egységár

GáztüzelĘ berendezés
ElĘzetes
Végleges

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

-

-

-

-

-

-

-

-

34 685

27 748

10 100

8 080

egységár

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

51 823

41 458

34 685

27 748

41 626

33 301

31 140

24 912

34 685

27 748

25 946

20 757

egységár

Szilárd-olaj tüzelésĦ berendezés
ElĘzetes
Végleges

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés
meglévĘ égéstermék-elvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata

Újonnan épített vagy javított, illetve
újból használatba vett égéstermék
elvezetĘ berendezés (kémény)
vizsgálata

ElĘzetes

IV.

III.

Gáz vagy szilárd-olaj

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

II.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

Az adott kategória felsĘ sora a nettó díjat, alsó sora a fogyasztói díjat (nettó+25% Áfa) tartalmazza

Égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény) vizsgálatának 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)
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Ugyanaz, mint a 31., de engedélyezett gázberendezési terv
és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi
elĘírással

Ugyanaz, mint a 32., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

31

32

33
t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

<120 kw

t 120kW

-

51 823

23 449
24 912
31 140

15 228
24 912
31 140

18 759

-

12 182

-

23 449

23 449

31 140

18 759

18 759

24 912

18 464

10 100

-

14 771

8 080

12 094

56 999

56 999

-

45 599

45 599

9 675

51 823

51 823

41 458

-

41 458
41 458

-

41 626

51 823

43 184
-

41 458

34 547
33 301

43 184

34 685

34 547

egységár

-

-

-

-

-

-

-

-

23 449

18 759

10 100

8 080

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

27 748

egységár

31 140

24 912

28 128

22 502

34 685

27 748

22 156

17 725

23 449

18 759

18 464

14 771

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

Végleges
Gáz vagy szilárd-olaj

-

-

-

-

-

-

-

-

23 449

18 759

10 100

8 080

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

31 140

24 912

23 449

18 759

31 140

24 912

15 228

12 182

23 449

18 759

12 694

10 155

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

GáztüzelĘ berendezés
ElĘzetes
Végleges

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56 999

45 599

51 823

41 458

51 823

41 458

41 626

33 301

43 184

34 547

34 685

27 748

egységár

Szilárd-olaj tüzelésĦ berendezés
ElĘzetes
Végleges

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés
meglévĘ égéstermék-elvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata

Újonnan épített vagy javított, illetve
újból használatba vett égéstermék
elvezetĘ berendezés (kémény)
vizsgálata

ElĘzetes

IV.

III.

Gáz vagy szilárd-olaj

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

II.

A vizsgálatok, szakvéleményezések díjához vizsgálati ingatlancímenként –2 fĘ figyelembevételével – 1 143,- Ft, +áfá-val 1 429,- Ft kiszállási díj számítható fel

TetĘtéri gázkazán központi égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény)

29

30

28

Ugyanaz, mint a 29., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Ugyanaz, mint a 28., de engedélyezett gázberendezési terv
<120 kw
és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi
t 120kW
elĘírással

Sorszám:
<120 kw

Központi nyitott vagy zárt égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) mesterséges égéstermék elvezetés
esetén

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

Az adott kategória felsĘ sora a nettó díjat, alsó sora a fogyasztói díjat (nettó+25% Áfa) tartalmazza

Égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény) vizsgálatának 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)
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Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari elemekbĘl falazott
kivitelezés esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel

Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 2., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ, nem
rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
többhéjú kivitel esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel

Ugyanaz mint a 4., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint az 5., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Egyedi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)
mesterséges égéstermék-elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett gázberendezési terv és/vagy
kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN szabvány
szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 8., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ, nem
rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Nyitott gyĦjtĘrendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény)

Sorszám:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

8 389
16 248
20 310

4 544
8 880
11 100

20 639
25 799
16 248
20 310

16 747
8 880
11 100

–

13 397

–

20 310

13 306

16 248

8 880
11 100
10 645

25 799

20 639

–

16 746

13 397

13 306

–

6 711

3 635

10 645

–

–

2 767
3 459

6 996

5 597

2 888

2 310

8 880
11 100

Végleges

20 310

16 248

30 943

24 754

24 375

19 500

20 310

16 248

30 943

24 754

24 375

19 500

20 310

16 248

8 389

6 711

8 389

6 711

6 996

5 597

egységár

Gáz vagy szilárd-olaj

11 100

8 880

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

2 888

2 310

egységár

ElĘzetes

11 100

8 880

20 310

16 248

16 746

13 397

13 963

11 170

20 310

16 248

16 746

13 397

20 310

16 248

6 996

5 597

5 446

4 357

4 544

3 635

egységár

Végleges

GáztüzelĘ berendezés

11 100

8 880

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

2 888

2 310

egységár

ElĘzetes

11 100

8 880

20 310

16 248

16 746

13 397

13 963

11 170

20 310

16 248

16 746

13 397

20 310

16 248

6 996

5 597

5 446

4 357

4 544

3 635

egységár

Végleges

Szilárd-olajtüzelésĦ berendezés

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés meglévĘ égéstermékelvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

11 100

8 880

–

–

–

–

2 888

2 310

egységár

egységár

egységár

III.

Újonnan épített vagy javított, illetve újból
használatba vett égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) vizsgálata

ElĘzetes

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

Gáz vagy
szilárd-olaj

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

II.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)

Az adott kategória felsó sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +25% áfa) tartalmazza

2172
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Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 11., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Nyitott gyĦjtĘrendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 14., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Egyedi zárt égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 17., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Zárt gyĦjtĘrendszerĦ égéstermék-elvezetĘ berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett gázberendezési terv
és/vagy kéményméretezés figyelembevételével és/vagy EN
szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 20., de fém- vagy mĦanyag rendszer jellegĦ,
nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Sorszám:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

62 704

–

36 631

50 163

47 501

38 155

57 005

38 001

30 524

45 604

38 155

30 943

–

30 524

24 754

45 789

–

–

19 500
24 375

38 155
20 639
25 799

–

19 500

30 524

25 799

20 310

30 943
16 248
20 310

20 639

16 248

24 754

25 799

16 746

–

20 639

13 397

24 375

–

–

10 645

–

–

–

–

38 155

30 524

–

–

–

–

–
16 248
20 310

–

–

–

20 310

16 248

–

–

–

–

egységár

egységár

egységár

13 306

III.

62 704

50 163

57 005

45 604

47 501

38 001

38 155

30 524

30 943

24 754

38 155
20 639
25 799

30 524

30 943

24 754

25 799

20 639

30 943

24 754

24 375

19 500

egységár

Gáz vagy szilárd-olaj

Végleges

Újonnan épített vagy javított, illetve újból
használatba vett égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) vizsgálata

ElĘzetes

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

Gáz vagy
szilárd-olaj

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

II.

IV.

–

–

–

–

38 155

30 524

–

–

–

–

–
20 639
25 799

–

–

–

25 799

20 639

–

–

–

–

egységár

ElĘzetes

57 005

45 604

45 789

36 631

38 155

30 524

38 155

30 524

30 943

24 754

38 155
20 639
25 799

30 524

30 943

24 754

25 799

20 639

16 746

13 397

13 306

10 645

egységár

Végleges

GáztüzelĘ berendezés

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

egységár

ElĘzetes

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

16 746

13 397

13 306

10 645

egységár

Végleges

Szilárd-olajtüzelésĦ berendezés

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés meglévĘ égéstermékelvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)

Az adott kategória felsó sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +25% áfa) tartalmazza
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Központi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) egyhéjú, téglából vagy egyéb szilikátipari
elemekbĘl falazott kivitel esetén, gravitációs égéstermék,
elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 22., de engedélyezett gázberendezési
terv és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével
és/vagy EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és
átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 23., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Központi nyitott égéstermék-elvezetĘ berendezés
(kémény) többhéjú kivitel esetén, gravitációs
égéstermék-elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 25., de engedélyezett gázberendezési
terv és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével
és/vagy EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és
átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 26., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Sorszám:

22

23

24

25

26

27
t 120 kw

–

45 789

–
–

45 604
57 005

57 005
50 163
62 704

57 005
50 163
62 704

45 604

–

45 789

45 604

–

57 005

47 501
36 631

45 604

38 001

30 524
38 001

57 005

57 005
47 501

45 604

45 604

38 155

34 255

16 746

27 404

–

36 631
13 397

–

47 501

38 155
–

38 001

30 524

13 306

28 540

11 100

10 645

22 832

8 880

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

–

–

–

–

–

–

–

–

38 155

30 524

11 100

8 880

egységár

egységár

egységár

ElĘzetes

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

57 005

45 604

38 155

30 524

45 789

36 631

34 255

27 404

38 155

30 524

28 540

22 832

egységár

Gáz vagy szilárd-olaj

Végleges

Újonnan épített vagy javított, illetve újból
használatba vett égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) vizsgálata

Gáz vagy
szilárd-olaj

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

III.

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

–

–

–

–

–

–

–

–

38 155

30 524

11 100

8 880

egységár

ElĘzetes

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

57 005

45 604

38 155

30 524

45 789

36 631

34 255

27 404

38 155

30 524

28 540

22 832

egységár

Végleges

GáztüzelĘ berendezés

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

–

–

–

–

–

–

–

–

38 155

30 524

11 100

8 880

egységár

ElĘzetes

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

57 005

45 604

38 155

30 524

45 789

36 631

34 255

27 404

38 155

30 524

28 540

22 832

egységár

Végleges

Szilárd-olajtüzelésĦ berendezés

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés meglévĘ égéstermékelvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

II.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)

Az adott kategória felsó sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +25% áfa) tartalmazza
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Központi nyitott vagy zárt égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) mesterséges égéstermék-elvezetés
esetén

Ugyanaz, mint a 28., de engedélyezett gázberendezési
terv és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével
és/vagy EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és
átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 29., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

TetĘtéri gázkazán központi égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 31., de engedélyezett gázberendezési
terv és/ vagy kéményméretezés figyelembevételével
és/vagy EN szabvány szerinti nyomvonal-ellenĘrzéssel és
átvételi elĘírással

Ugyanaz, mint a 32., de fém- vagy mĦanyag rendszer
jellegĦ, nem rendszer jellegĦ szerelt, illetve bélelt kivitel
esetén

Sorszám:

28

29

30

31

32

33
t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

–
–

45 604
57 005

25 799
27 404
34 255

27 404
34 255

20 639

16 746

13 397

–

34 255

25 799

25 799

–

20 639

20 639

27 404

20 310

11 100

–

16 248

8 880

13 306

62 704

62 704

–

50 163

50 163

10 645

57 005

57 005

45 604

–

45 604

–

57 005

47 501
45 789

45 604

36 631

47 501

38 001

38 001

38 155

30 524

–

–

–

–

–

–

–

–

25 799

20 639

11 100

8 880

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

egységár

egységár

ElĘzetes

34 255

27 404

30 943

24 754

38 155

30 524

24 375

19 500

25 799

20 639

20 310

16 248

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

Gáz vagy szilárd-olaj

Végleges

Újonnan épített vagy javított, illetve újból
használatba vett égéstermék-elvezetĘ
berendezés (kémény) vizsgálata

Gáz vagy
szilárd-olaj

Használatbavételi
engedélyezési
eljáráshoz
vizsgálat

II.

–

–

–

–

–

–

–

–

25 799

20 639

11 100

8 880

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

ElĘzetes

34 255

27 404

25 799

20 639

34 255

27 404

16 746

13 397

25 799

20 639

13 963

11 170

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

Végleges

GáztüzelĘ berendezés

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

ElĘzetes

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

62 704

50 163

57 005

45 604

57 005

45 604

45 789

36 631

47 501

38 001

38 155

30 524

egységár

Végleges

Szilárd-olajtüzelésĦ berendezés

GázüzemĦ, továbbá más anyaggal üzemelĘ tüzelĘberendezés meglévĘ égéstermékelvezetĘ berendezésbe (kéménybe) kötésének vizsgálata

IV.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A vizsgálatok, szakvéleményezések díjához vizsgálati ingatlancímenként – 2 fĘ figyelembevételével – 1 143 Ft, +áfával 1 429 Ft kiszállási díj számítható fel


< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

t 120 kw

< 120 kw

Vizsgálatok, szakvélemények
típusa

Égéstermék-elvezetĘ
berendezés típusa

ÉpülĘ égéstermékelvezetĘ berendezések
(kémények) kivitelezés
közbeni vizsgálata

I.

III.

Ipari TV-vel végzett vizsgálat 2010. évi díjai (Ft/ kémény, db)

Az adott kategória felsó sora a nettó díjat, az alsó sora a bruttó fogyasztói díjat (nettó +25% áfa) tartalmazza

2009. december 23.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
89/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosul.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT tartalma a Bp. IX. kerület Soroksári
Duna–Kvassay J. út–Gubacsi út–Könyves K. körút–Duna által határolt terület, Duna Passage (VITUKI) területre vonatkozó egyes keretövezeti besorolások módosítását hajtja végre.

2. §
A 2. §-hoz
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) számú Főv. Kgy. rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását
általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a
48/1998. (X. 15.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
90/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1/A. számú, a
3. számú mellékletét képező 1:2000 méretarányú térkép
az e rendelet 1/B számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A hatálybalépés óta eltelt időszakban a jogszabályok
alkalmazása során több olyan gyakorlati probléma merült fel, melyek az FSZKT egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát és egyes előírásainak módosítását eredményezték. Az FSZKT elfogadását követően felmerült
igény indokolttá tette a részletesebb szabályozás szükségességét, így a keretszabályozási terv esetében is.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-a tartalmazza a fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. Ennek (5) bekezdése szerint a főváros szabályozási kerettervében kell
meghatározni a főváros egészét vagy több kerületét érintő, a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási elemeket, különösen c) „a főváros működéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek
elkülönítését”, f) „az infrastruktúrahálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit”. Ennek alapján a főváros közlekedési hálózatának szerves részét képező, a
településszerkezeti tervben a főúthálózat elemeként meghatározott Körvasút menti körút Ráckevei (Soroksári)Duna–Kerepesi út közötti szakaszának szabályozási
vonalát és szükséges keresztmetszetét, azon belül a kapcsolódó közlekedési, fásítási és közművesítési szabályokat a főváros közgyűlésének kell meghatározni.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik, és kiegészül a rendelet 3. sz. mellékletét jelentő 1:2000 méretarányú szabályozási kerettervekkel.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
91/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

1. §

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet mellékletében
foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a Budapest, XV. kerület Közvágóhíd u.–Pisztráng u.–Csobogó u.–Károlyi S. u.–
Anyácska u. (volt Növényolajgyár) területre vonatkozó
keretövezet-módosítás a mellékletnek megfelelően módosul.
A 2. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását
általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
92/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét* képező
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1/A. számú, a
3. számú mellékletét képező 1:2000 méretarányú térkép
az e rendelet 1/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT hatálybalépése óta eltelt időszakban a jogszabályok alkalmazása során több olyan gyakorlati probléma merült fel, melyek az FSZKT egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát és egyes előírásainak módosítását
eredményezték. Az FSZKT elfogadását követően felmerült igény indokolttá tette a részletesebb szabályozás
szükségességét, így a keretszabályozási terv esetében is.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-a tartalmazza a fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. A 14. § (5)
bekezdése szerint a FSZKT-ben kell meghatározni a főváros egészét vagy több kerületét érintő, a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási
elemeket, különösen „a főváros működéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek elkülönítését”, és
„az infrastruktúrahálózatok és építmények szabályozást
igénylő elemeit”. Ennek alapján a főváros közlekedési hálózatának szerves részét képező, a településszerkezeti tervben a főúthálózat elemeként meghatározott az
új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata, a Budapest–
Esztergom vasútvonal és környezetének III. kerület
közigazgatási határa és a Pomázi út–Aranyhegyi út
közötti szakaszának szabályozási vonalát és szükséges
keresztmetszetét, azon belül a kapcsolódó közlekedési,
fásítási és közművesítési szabályokat az FSZKT-ben kell
meghatározni.
A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül módosításra.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet
mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik, és kiegészül a rendelet 3. sz. melléklete
az 1:2000 méretarányú keretszabályozási tervekkel.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
93/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 79. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati társaságok közül a Budapest Szíve Városfejlesztési Nonprofit Kft. – a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 29. § (2) h) pontján alapuló – kizárólagos jogának pontosítását tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú mellékletének 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„27. Az Ötv. 8. § (1), valamint 63/A. § a) pontja alapján, Budapest közigazgatási területén a Budapest Szíve
Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem,
a Budapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség
kiépítése I. ütem, a Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése II. ütem, a Budapest Szíve
Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem,
valamint a Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárát befogadó XI. Etele
út 55. alatti épület komplex felújítása projektekkel kapcsolatos alábbi városrehabilitációs közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében:
– a projekthez kapcsolódóan a gazdasági partnerek
koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási
partnerek koordinációja, lakosság bevonása, a magánvállalkozások fejlesztési tevékenységének koordinálása,
gazdaságfejlesztési elemek integrációja, projekt-elszámolási feladatok ellátása, a vonatkozó támogatási szerződéssel kapcsolatos előrehaladási és megvalósulási jelentések, monitoring és továbbhaladási javaslatok, az
akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása,
a kapcsolódó adminisztratív, információs feladatok ellátása;
a Budapest Szíve Városfejlesztési Nonprofit Kft. részére.”

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A városrehabilitációs témájú projektek tekintetében
több esetben pályázati előírás egy városfejlesztő társaság bevonása a projekt megvalósításába, a hatályos jogszabályok által megengedett körben. A Közép-Magyarországi Operatív Program 2009-10-es Akciótervében a
„Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti
kerületi központok fejlesztése című pályázati felhívásra Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani a Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárát befogadó
XI. Etele út 55. alatti épület komplex felújítására. Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Budapest Szíve Program, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése II. ütem és a Budapest Szíve Program,
Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem megvalósítására is (Pályázati azonosító: KMOP – 2009/5.2.2./A). A
városrehabilitációs tevékenység végzésével a Budapest
Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízza meg Budapest
Főváros Önkormányzata, ami szükségessé teszi a rendelet 3. számú melléklete 27. pontjának módosítását.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

2. §
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Közgyűlésének
94/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fővárosi Közgyűlés a közüzemi szolgáltatásokat
igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása érdekében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) és a 63. § (2)
bekezdésében levő felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1. §
A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló többször
módosított 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a
az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg
a jelenlegi (12), (13) bekezdések számozása (13), (14)re változik:
„(12) Az a jogosult, aki a Szociális tv. 55. §-ban lévő
adósságkezelési szolgáltatásban részesül, a 3-4. §-ok szerint folyósított díjkompenzációra és az 5. § szerint folyósított támogatásra jogosultságát az adott hónapra akkor
veszti el, ha a díjkompenzációval, illetve a támogatással
csökkentett számla összegét a fizetési határidő lejártát
követő 120 napig nem fizeti meg. Ebben az esetben a díjkompenzáció és a támogatás az adott hónapra vonatkozóan visszavonásra kerül.”
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi-támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben
önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely
kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok
nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi-támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közműszámlák kifizetéséhez, valamint csökkentik
a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet
végrehajtásának feltételeit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A fővárosi kerületi önkormányzatok családsegítő szolgálatainál a támogatásra rászoruló díjhátralékos ügyfelek
igényelhetnek, ún. hátralék-kiegyenlítő támogatást. Az
adatlapok beszerzése, kitöltése, leadása, az igénylés jogosságának elbírálása hosszú időt vesz igénybe. Ezért indokolt a rendelet olyan módosítása (kiegészítése), mely
szerint akik együttműködnek a családsegítő szolgálatokkal hátralékuk kiegyenlítése, adósságuk rendezése érdekében, azoknak 90 napnál hosszabb idő, 120 nap álljon
rendelkezésre a közüzemi számlák kifizetésére.
A rendelet 6. § (12) és (13) bekezdéseit a kiegészítés
miatt kellett átszámozni.



A 2. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
95/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fővárosi Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. §-ának
(2) bekezdésében, valamint a 42. §-ának (2) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján, figyelemmel
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról az
alábbi rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2006. június 25-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló (a továbbiakban: Helyiségrendelet)
40/2006. (VII. 14.) számú Főv. Kgy. rendelet megalkotásáról.

1. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) számú Főv. Kgy.
rendelet az alábbi új „Óvadék” címmel és 21/A. §-al egészül ki:

A Helyiségrendelet új jogi alapokra helyezte az önkormányzati helyiségek hasznosítását, amelynek koncepcionális hátterét a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
(a továbbiakban: Lt.) 1993. évi LXXVIII. törvény 2006.
május én hatályba lépett átfogó módosítása adta.

Óvadék
„21/A. § (1) A helyiség bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárás keretében a helyiségbérleti jogviszonyból eredő bérbeadói követelések biztosítékaként
óvadék fizetése írható elő.

A Helyiségrendelet 8. §-a alapján a helyiség bérbeadás útján, piaci alapon történő hasznosítására vonatkozó
döntés keretében a tulajdonosi jogokat gyakorló dönt

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint a pályázati kiírás óvadékot ír elő, az e Rendelet – valamint a
75/2008. (XII. 28.) számú Főv. Kgy. rendeletnek a kiemelt helyiségekre vonatkozó rendelkezései – szerinti
tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult az óvadék mértékének meghatározására oly módon, hogy legfeljebb
hat havi óvadék, azaz 6 (hat) havi bérleti díjnak, valamint a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások
6 (hat) havi díjának megfelelő összeg, de legalább három havi óvadék írható elő.

– a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint az e
rendeletben és az Ltv.-ben nem szabályozott egyéb
feltételeiről.

(3) A bérleti szerződés csak az óvadék nyújtásának hitelt érdemlő igazolása után köthető meg kivéve, ha a
kérelmező előzetesen a (2) bekezdésben foglalt korlátok között az óvadék mértékére, illetve annak fizetésére
vonatkozó részlet- vagy halasztási kedvezményben részesült az e Rendelet 35. § (1) bekezdése szerint.”
2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

– a bérlő kiválasztásáról,
– a bérleti és megszerzési díj összegéről,

Az Lt. által biztosított keretek között a bérleti szerződés egyes elemei tekintetében az önkormányzat rendeletben szabályozhat.
Részletes indokolás
Az 1-2. §-okhoz
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás útján történő
hasznosítása kapcsán az Önkormányzatnak mint bérbeadónak jogos igénye van, hogy a bérleti szerződésekből
eredő követeléseinek kielégítésére megfelelő biztosíték
álljon rendelkezésre.
Ennek érdekében a rendeletmódosítás a Polgári Törvénykönyv 270. §-ában szabályozott óvadék mint szerződést biztosító mellékkötelezettség előírására vonatkozó lehetőséget teremti meg, rögzítve az óvadék mértékére
vonatkozó előírásokat.



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

2009. december 23.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
96/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a főváros díszkivilágításáról szóló
12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §.
A főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.)
Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az 1991-ben megalkotott, azóta többször módosított, a főváros díszkivilágításról szóló rendelet a szakmai
szempontoknak megfelelően biztosítja a Budapest városképét meghatározó díszkivilágítást. Az új és indokolt igények teszik szükségessé a rendelet módosítását.
Részletes indokolás

2. §.

Az 1. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép
hatályba.

A rendelet melléklete a kiegészítést tartalmazza, egységes szerkezetben.
A 2. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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Melléklet a 96/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
1. sz. melléklet a 12/1991.(VI. 6.) Főv.Kgy. rendelethez

Budapest díszkivilágítási berendezései
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.*
11.
12.*
13.
14.
15.*
16.
17.*
18.
19.
20.*
21.
22.
23.
24.
25.*
26.
27.
28.
29.
30.*
31.
32.*
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.*

Kerület
V.
XV.
I.

II.

Megnevezés
Batthyány-örökmécses
1848-as örökmécses (Széchenyi tér)
Dr. Antall József szobra (Apród u. 1–3.)
Babits Mihály szobor (Vérmező park )
Szent Anna templom (Batthyány tér)
Batthyány téri vásárcsarnok
gróf Batthyány Lajos szobor, Kölcsey Ferenc szobor* (Batthyány tér )
Bécsi kapu
Bécsi kapu téri Evangélikus templom
Bécsi kapu téri Kazinczy kút
Budai Vár
Budai Vigadó (Corvin tér 8.)
Corvin téri díszkút és Lajos szobor
Dózsa György szobor (Dózsa György tér)
Erzsébet híd
Erzsébet királyné-szobor (Döbrentei tér)
Szent Erzsébet templom és volt apácazárda (Bem rkp. 28.)
Hadtörténeti Múzeum-Nemzeti Zászló (Tóth Árpád sétány)
Halászbástya
Hilton szálló
Hunyadi János szobra
Kapucinus templom, Avianoi Szent Márk szobor
Krisztinavárosi plébániatemplom
Lánchíd
Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér)
Magdolna torony, Kapisztrán Szent János szobor (Kapisztrán tér)
Mansfeld Péter dombormű ( Szabó I. u.)
Mária Immaculata szobor
Budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás-templom)
Régi budai Városháza (Szentháromság tér)
Sándor palota (Szent György tér)
Szent István szobor
Szent Gellért püspök szobor
Szilágyi Dezső téri református templom
Tabáni 1956-os emlékmű (Tabán)
Vár alagút Clark Ádám téri bejárata
Várszínház és a hozzá tartozó kolostor épület
Virág Benedek ház és a Szent Katalin templom (Tabán)
Bem szobor (Bem J. tér)
Budai Ferencesek temploma

2009. december 23.
Sorszám
41.
42.*
43.
44.*
45.*
46.*
47.*
48.*
49.*
50*
51.*
52.
53.*
54.
55.*
56.*
57.*
58.*
59.*
60.
61.*
62.*
63.*
64.*
65.*
66.*
67.*
68.*
69.*
70.*
71.*
72.*
73.*
74.*
75.*
76.*
77.*
78.*
79.*
80.*
81.*
82.*
83.
84.

Kerület

III.

IV.

V.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Megnevezés
Gül Baba türbéje (Turbán u. 11.)
Kapisztrán Szent János templom (Tövis u. 1/a.)
Kereszt (Áldás u./Eszter u. sarok)
Kereszt (Nagykovácsi út–Szépjuhászné u. körforgalom)
Király fürdő (Fő u.)
Kodály Zoltán ének-zenei Általános iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1–3.)
Központi Statisztikai Hivatal
Lázár udvar (Gazda u. 45.)
Mansfeld Péter szobra (Világifjúsági park)
Medve utcai Általános iskola és Gimnázium
Máriaremetei templom (Templom kert 1.)
Mártírok emlékmű (Margit krt.)
Németh László szobor (Pasaréti út–Radna u. sarok)
NOVOTEL HOTEL (Bem rkp. 33–34.)
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Krisztus Király templom (Keleti Károly u. 35–37.)
Zsinagóga (Frankel Leó u.)
Amfiteátrum (Nagyszombat u.)
Aquincum Múzeum (Szentendrei út 139.)
Fő tér és környéke, Zichy kastély (Fő tér 1.)
Kiscelli volt trinitárius templom és kolostor
Kövi Szűz Mária Plébánia (Szentendrei út 69 -71)
Óbudai Evangélikus Egyház (Dévai Bíró Mátyás tér 1.)
Óbudai Református Egyházközösség (Calvin köz 4.)
Óbudai Szent Péter és Pál Főplébánia (Lajos u. 68.)
Óbudai Zsinagóga (Lajos u. 163.)
Római kori vízvezeték maradványai (Szentendrei út)
Selyemgombolyító épülete (Miklós tér 1.)
Szentlélek tér, Szentháromság szobor
Főtemplom
Gimnázium (Tavasz u.1.)
Héderváry–ház (Szent István tér 22.)
Iskola (Görgey Artúr út 26.)
MSZHRT–ház (Árpád út 10.)
MSZHRT–ház (Árpád út 7–11.)
Nasser ékszerház (Árpád út 42.)
Posta (Lőrinc u. 45-47.)
Phöbus–ház (Árpád út 40.)
Tűzoltóság (Szent László tér 1.)
Városháza (István út 14.)
Víztorony (Árpád út 144.)
Zeneiskola (Szent István tér 21.)
Zsinagóga (Liszt Ferenc u. 3.)
Állami zászló (Kossuth L. tér)
Astoria Szálló
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Sorszám
85.
86.*
87.*
88.
89.
90.
91.
92.*
93.
94.*
95.*
96.*
97.
98.*
99.
100.
101.
102.
103.
104.*
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.*
115.
116.
117.
118.
119.
120.*
121.
122.
123.*
124.
125.
126.
127.
128.
129.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Kerület

Megnevezés
Bazilika (Szt. István tér)
Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékmű (Deák Ferenc tér)
Belügyminisztérium (Roosevelt tér)
Belvárosi Főplébánia templom, Szt. Kinga szobor (Március 15. tér)
Danubius kút (Erzsébet tér)
Deák Ferenc szobor (Roosevelt tér)
Deák téri evangélikus templom
Egyetemi templom (Egyetem tér 4.)
ELTE főépület (Egyetem tér 1-3.)
ELTE könyvtár (Ferenciek tere 6.)
Eötvös téri Eötvös szobor
Pesti Ferencesek temploma
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Kossuth tér)
Gerbeaud Ház (Vörösmarty tér)
Román Görögkeleti templom (Petőfi tér)
József Attila szobor (Kossuth tér)
József nádor szobor (József nádor tér)
Károlyi Palota (Károlyi M. u.)
Károlyi szobor (Kossuth tér)
Klotild paloták (Szabadsajtó u.)
Kossuth szobor (Kossuth tér)
Magyar Nemzeti Bank (Szabadság tér)
Magyar Televízió régi épülete (Szabadság tér)
Magyar Tudományos Akadémia, 1956-os emlékmű (Roosevelt tér)
volt Munkaügyi Minisztérium (Szabadság tér 15.)
Nagy Imre szobor (Vértanúk tere)
Néprajzi Múzeum (Kossuth tér)
Országház (Kossuth tér)
Petőfi szobor (Március 15. tér)
Péterffy Palota (Pesti Barnabás u.)
volt Postatakarékpénztár (Hold u. 2.)
Rákóczi szobor (Kossuth tér)
Salamon Ferenc szobor (Roosevelt tér)
Sri Chinmoy emléktábla (Március 15. tér)
Szarvas Gábor szobor (Roosevelt tér)
Szabadság téri épületek homlokzata
Szervita tér (Szervita templom*, Szűz Mária szobor, Török-bankház)
Széchenyi szobor (Roosevelt tér)
Szent Mihály templom (Váci u. 47/b.)
volt SZÖVOSZ székház (Szabadság tér 14.)
Váci u. 62-64. (Új Városháza)
Városház u. 9-11. (Központi Városháza)
Pesti Vigadó (Vigadó tér)
Vörösmarty szobor (Vörösmarty tér)
Vigadó téri szökőkút és szobor, valamint a „Kiskirálylány” szobor

2009. december 23.

2009. december 23.
Sorszám
130.
131.*
132.
133.
134.*
135.
136.*
137.*
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.*
151.
152.
153.*
154.
155.
156.*
157.
158.*
159.
160.
161.
162.
163.
164.*
165.*
166.
167.
168.
169.*
170.
171.*
172.

Kerület
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Megnevezés
Ady szobor (Liszt Ferenc tér)
Andrássy út 64.
Jókai szobor (Jókai tér)
Kodály körönd 4 db bérháza*, szobrok
Magyar Állami Operaház
Nagymező u-i épületek (11,15,17,19,18,20,22,24,26,28) és díszkút
Történeti Hivatal
Oktogon tér épületei
Terror Háza Múzeum épülete /Pengefal, Hősök fala/ * és a Vasfüggöny szobor
(Andrássy út 60)
Zeneakadémia (Liszt Ferenc tér)
Fasori Református templom (Városligeti fasor 5.)
Fasori Evangélikus templom (Városligeti fasor 17.)
Madách Színház (Erzsébet krt. 31-33.)
Szent Erzsébet templom és szobor (Rózsák tere)
Zsinagóga (Dohány u.)
Zsinagóga *, Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve (Bethlen Gábor tér 2.)
Arany János szobor (Múzeum krt.)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (volt Wenckheim palota és az előtte lévő Igazság kútja,
Szabó Ervin tér)
Harminckettesek terén álló szobor
Horváth Mihály téri Szent József templom
Keleti pályaudvar
Pesti Jézus szíve templom és gróf Zichy Nándor szobra (Lőrinc pap tér)
Nemzeti Múzeum (Múzeum krt.)
Uránia filmszínház
Palace Szálló
Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templom * , emléktábla
Szent Rókus kápolna és Immaculata szobor (Rákóczi u.)
Bakáts téri Szent Ferenc templom
Schöpf-Merei Ágost Kórház (Bakáts tér 10.)
Iparművészeti Múzeum (Üllői út 33–37.)
Kálvin téri református templom
Közgazdasági Egyetem (Fővám tér)
Központi Vásárcsarnok (Vámház krt.)
Nemzeti Színház
Örökimádás templom ( Üllői út)
Roma Holokauszt emlékmű (Nehru park)
Szabadság híd
Szent Kereszt templom (Üllői út)
Szent László templom (Szt. László tér)
Református templom (Ihász u. 15.)
Gellért Szálló (Gellért tér)
Bartók Béla szobor, Kosztolányi Dezső szobor (Kosztolányi Dezső tér)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és templom (Villányi út)
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Sorszám
173.*
174.
175.
176.*
177.
178.
179.*
180.*
181.*
182.
183.
184.
185.*
186.
187.*
188.*
189.*
190.*
191.
192.*
193.
194.
195.*
196.*
197.*
198.*
199.*
200.*
201.*
202.
203.*
204.*
205.*
206.
207.
208.*
209.*
210.
211.
212.
213.
214.*
215.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Kerület

XII.

XIII.

2009. december 23.

Megnevezés
Gazdagréti Római Katolikus Templom
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla út 27.)
Gárdonyi Géza szobor (Bartók Béla út 32. sz. előtti park)
Kaptató sétány – Torbágy u. kereszteződésében lévő díszkút
Karinthy Frigyes szobor (Karinthy F. út)
Költők Parkja támfalvilágítás (Őrmező Városközpont)
Magyar Nobel-díjasok emlékműve
MEMENTO emlékmű (Egyetemisták parkja)
Móricz Zsigmond szobor (Móricz Zsigmond körtér)
Műszaki Egyetem, 1956-os emlékmű (Műegyetem rkp. 1–6.)
Szabadság-szobor és Citadella (Gellérthegy)
Szent Imre szobor
új Szent István szobor, valamint a Sziklakápolna
és a fölötte található kereszt (Gellért-hegyi Sziklakápolna előtt)
Apor Vilmos téri szoborcsoport
Apor Vilmos tér Igazak fala emlékmű
Arany János Gimnázium főépület (Meredek u.1.)
Diana u. 4. sz. alatti általános iskola és katolikus templom
Evangélikus templom (Kékgolyó u. 17.)
Farkasréti Mindenszentek plébániatemplom és temetőfőkapu
Gesztenyéskert 56-os emlékmű (Jagelló út)
János-hegyi Kilátó
Királyhágó tér díszkút
Kós Károly Iskola (Városmajor u. 59.)
Művelődési központ (Csörsz u. 18.)
Polgármesteri Hivatal épülete (Böszörményi út 23-25)
Széchenyi emlékmű
Szent Kereszt templom (Táltos u.16.)
Városmajor u., Barabás villa
Városmajori Jézus Szíve Plébánia
Szt. Márton kegykápolna (Bürök u.)
Városkút kútházak (Béla király út 1/a, 2/a)
Víztorony (Eötvös út)
Zugligeti Szent Család Plébánia Római Katolikus Templom (Szarvas Gábor u. 52.)
Béke téri templom, emlékhely, Városháza
Centenáriumi emlékmű (Margitsziget)
Domonkos rendi kolostor (Margitsziget)
Margit híd
Nyugati pályaudvar
Pozsonyi úti református templom
Raoul Wallenberg szobor, és a Szent István park szobrai *
Szent Margit templom (Lehel tér)
Szent Mihály templom (Babér u.)
Vígszínház (Szt. István krt.)
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Sorszám
216.*
217.
218.*
219.
220.
221.
222.*
223.*
224.
225*
226.
227.
228.
229.*
230.
231.
232.
233.
234.*
235.*
236.
237.*
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Kerület
XIV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

248.
249.*
250.*
251.
252.
253.
254.*
255.*
256.
257.*

XX.
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Megnevezés
1956-os emlékmű
Fővárosi Állat- és Növénykert (Állatkerti krt. 6–12.)
Fővárosi Állat- és Növénykert, Elefántház (Állatkerti krt. 6–12.)
Magyar Állami Földtani Intézet (Stefánia út 14.)
Millenniumi emlékmű (Hősök tere)
Műcsarnok (Hősök tere)
Műjégpálya épülete (Városliget)
Papp László Sportaréna (Stefánia út 2.)
Regnum Marianum templom emlékére állított kereszt (Dózsa Gy. út)
Széchenyi Gyógyfürdő (Városliget)
Szépművészeti Múzeum (Hősök tere)
Vajdahunyad vár (Városliget)
Vakok Általános Iskolája és Diákotthona (Ajtósi Dürer sor 39.)
Vidám Park Rt. Körhinta épülete és hullámvasút (Állatkerti krt. 14–16.)
Cinkotai Evangélikus templom
Cinkotai Szent Mária Magdolna Katolikus templom (Batthyány Ilona u. 21.)
Rákosszentmihályi Plébánia templom
Mátyásföldi római katolikus templom
Dózsa (Vigyázó Sándor) Művelődési ház (Pesti út 113.)
Pápa szobor (Rákoshegy katolikus templom)
Rákosligeti katolikus templom
Trianoni emlékmű (Rákoskeresztúr, Népkert )
Evangélikus templom (Bakancsos u. 2.)
Szent Kereszt Felmagasztalás Plébánia templom (Rákoskeresztúr, Pesti út)
Református templom (Rákoscsaba, Péceli út 229.)
Római katolikus templom (Rákoscsaba, Rákoscsaba u. 2.)
1956-os emlékmű (Béke tér)
Fadrusz János: Feszület (Hargita tér) és Székelyudvarhely u. templom
Hét vezér szoborcsoport (Thököly út)
Március 15-i emlékmű (Kossuth tér)
Örmény kisebbségi emlékmű (Uzsok tér)
Kossuth szobor (Kossuth tér)
Kós Károly téren: Zrumeczky-kapu, Kós Károly szobor és környezete*, Wekerle Sándor szobor és környezete*, Kós Károly kapu*, Életfa és környezete*
Munkás Szent József katolikus templom (Pannónia út 26.)
Református templom (Hungária út 37.)
Rendőrkapitányság épülete (Ady Endre út 29.)*
Templom téren a Nagyboldogasszony templom, Evangélikus templom, Központi református
templom
Városháza épülete, Szabadság emlékmű * (Városház tér)
Evangélikus templom (Ady Endre u.)
1956-os emlékmű (Emlékezés tere)
Szent Lajos téri katolikus templom
Szent Erzsébet téri katolikus templom
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258.*
259.*
260.*
261.*
262.
263.
264.
265.
266.
267.*
268.
269.*
270.*
271*
272.*
273.*
274.
275.*
276.*
277.*
278.*
279.*
280.*
281.*
282.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Kerület

XXI.

XXII.

XXIII.

Megnevezés
Székely kapu (Helsinki út–Kossuth Lajos u. sarok)
Széchenyi szobor (Széchenyi u.–Kossuth Lajos u. sarok)
Sziszi szobor (Kossuth tér)
1848 – Vécsey Károly gróf szobra (Vécsey ltp.)
Béke téri római katolikus templom
Deák téri evangélikus templom
Rákóczi téri görög katolikus templom
Szent Imre téri római katolikus templom és emlékművek
Tanácsház utcai református templom
Baross Gábor telepi Plébániatemplom
Budafoki Borskanzen
Budafok–Belvárosi Plébániatemplom
Budafoki Evangélikus Templom
Budafoki Református Templom
Budatétényi Plébániatemplom
Felsővárosi Plébánia Templom
Nagytétényi templom (Szentháromság tér)
Nagytétényi Kálvária (Angeli út 64.)
Nagytétényi Kastélymúzeum
Nagytétényi út 275. Nagytétényi Országzászló
Városház tér 11. Polgármesteri Hivatal épülete
Városház tér, 1956-os Emlékmű
Törley Mauzóleum (Sarló u. 6.)
Soroksári Fatimai Szűzanya templom
Soroksári római katolikus templom (Hősök tere)



*Díszkivilágításuk a berendezés elkészülte után esedékes.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
97/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 100/D. § (6) bekezdésében, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ámr.) 153. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről a következő
rendeletet alkotja.
1. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá
tartozó és általa fenntartott költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek), beleértve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott költségvetési szerveket is, havonta, a
tárgyhót követő hó 5-ig az 1. számú melléklet szerinti
adatszolgáltatást és a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek megküldeni a Főpolgármesteri Hivatalnak az elismert tartozásállományukról.

gadott intézkedési terv megvalósulásának eredményeiről
is tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt.
(5) A főpolgármester a tárgyhót követő hó 20-ig tájékoztatást ad a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak
az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásokról, – intézménysorosan és ágazatonkénti összesítésben – a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről, illetve a
(4) bekezdés szerinti tájékoztatások alapján – az SZMSZ
6. számú melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság
részére történő megküldése mellett – az elfogadott intézkedési terv megvalósításának eredményeiről.
(6) A költségvetési szervek vezetői az adatszolgáltatások megküldése közötti időszakban is kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Főpolgármesteri Hivatalt, ha a
költségvetési szerv elismert, 30 napon túli tartozásállománya (elfogadott intézkedési terv hiányában, vagy az
egyébként elfogadott intézkedési terv ellenére is) elérte
az 3. § (2) bekezdésben rögzített mértéket.
2. §

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének (a továbbiakban együtt: kirendelés) megelőzése
érdekében a költségvetési szervek vezetői kötelesek az
intézmény tartozásainak felszámolására irányuló – likviditási tervet is tartalmazó – intézkedési tervet készíteni és
a tárgyhót követő hó 15-ig a Főpolgármesteri Hivatalnak
megküldeni, ha az (1) bekezdés szerint elkészített adatszolgáltatásban az elismert és az esedékességet követő 30
napon túli tartozásaik állománya eléri az éves költségvetésük eredeti előirányzatának 5%-át, vagy egyébként az
OEP által finanszírozott költségvetési szervek esetében a
75 millió Ft-ot, más költségvetési szervek esetében pedig
az 50 millió Ft-ot.

A költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére jogosult – beleértve az 1. §
(6) bekezdésben foglalt esetet is – a költségvetési szerv
vezetője a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, a főpolgármester, a főpolgármesteren keresztül a főjegyző, és
a Fővárosi Közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló is
amennyiben az elismert tartozásállomány a 3. § (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
3. §

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedési tervet a főpolgármester haladéktalanul megküldi – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyidejű tájékoztatása
mellett – a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete
szerint illetékes szakmai bizottság részére. Az illetékes
szakmai bizottság a tárgyhónapot követő hó végéig megtárgyalja és
a) dönt az intézkedési terv elfogadásáról, vagy
b) javaslatot tesz a főpolgármester felé önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.

(1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben – a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni, ezt követően
a kirendelt önkormányzati biztost a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a főpolgármester bízza meg. Amennyiben az önkormányzati biztos kirendelése és megbízása egyúttal a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi XXXIX. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek is
minősül, úgy az önkormányzati biztos kirendelésére és
megbízására irányuló közbeszerzési eljárásban is – az
SZMSZ alapján és szabályai szerint – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni, és az önkormányzati biztos kirendelésére a közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően kerülhet sor.

(4) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés
szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg kötelesek az elfo-

(2) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves költségvetése erede-
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ti előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 100 millió
Ft-ot, és e tartozását a költségvetési szerv egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor az Áht. 100/D. §
(6) bekezdésének megfelelően – az OEP által finanszírozott költségvetési szerv esetén az OEP kérésére, vagy ha
az OEP azt nem kérte, akkor véleményének kikérésével –
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság köteles az önkormányzati biztost kirendelni.
(3) Önkormányzati biztosként nem rendelhető ki az a
természetes személy, vagy jogi személyiségű gazdasági társaság, illetve annak név szerint megnevezett felelős személye:
a) aki az adott költségvetési szerv dolgozója;
b) aki a kirendelést megelőző 3 évben az adott költségvetési szerv dolgozója volt;
c) aki rendszeres és tartós megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a kirendelést
megelőző 3 évben az adott költségvetési szervnél;
d) aki a költségvetési szerv megállapított tartozásállománya jogosultjai tekintetében családi kapcsolat, üzleti érdekeltség, vagy munkavégzésre irányuló jogviszony miatt érintett;
e) a költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági vezetőjének vagy dolgozójának a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának
b) pontja szerint hozzátartozója e minőségének
fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 3 évig.
(4) Önkormányzati biztosnak lehet kirendelni
a) azt a büntetlen előéletű magyar állampolgárt, aki
felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és a kijelölés évét megelőző 10 évben legalább
5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik, és
írásban nyilatkozik, hogy (3) bekezdésben foglaltak személyére nem jelentenek kizáró okot; vagy
b) azt a pénzügyi, illetve számviteli tevékenységet
folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
társaságot, illetve annak név szerint megnevezett
felelős személyét, akinek ágazati besorolása szakirányú, és az a) pontban előírt követelményeknek
valamint (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályoknak igazoltan megfelel, és erről írásban nyilatkozatot tesz.
(5) Gazdasági társaság esetén az adott megbízásért
egy személyben felelős természetes személyt is meg kell
jelölni.
(6) Az önkormányzati biztos kirendelése előtt vizsgálni kell az önkormányzati biztosokra vonatkozó jogszabályi feltételek körében a (3)–(5) bekezdésében foglalt körülményeket, valamint gazdálkodó szerv esetén a
pályázatban vállalt kötelezettségeket, ideértve a szakértő
igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot.

2009. december 23.
4. §

(1) Az önkormányzati biztosnak jelöltnek nyilatkoznia kell a 3. § (3)–(5) bekezdésekben foglaltakról, valamint a kirendelés esetére fizetendő megbízási díj öszszegéről, a költségelszámolásról és annak összetevőiről,
külső szakértő igénybevételének szükségességéről, díjazásának mértékéről.
(2) Külső szakértő igénybevétele esetén a díjazását a kirendelt önkormányzati biztos költségei között elszámolhatja.
(3) Az önkormányzati biztos havi díjának összege
nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték. A nyilatkozattétel érdekében a jelöltet tájékoztatni kell a költségvetési szerv vezetője havi
alapilletményének összegéről.
(4) Az önkormányzati biztos az Ámr. 151. § (2) bekezdés f) pontja alapján külső szakértőt vehet igénybe, kivéve, ha a gazdasági társaság vállalta, hogy külső szakértő igénybevétele nélkül látja el az önkormányzati biztosi
feladatokat.
(5) A külső szakértő felkérése előtt a külső szakértővel
kapcsolatosan vizsgálni kell az Ámr. 150. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi feltételeket. Nem kérhető fel szakértőnek az a személy vagy szervezet, akivel,
vagy amelynek képviselőjével kapcsolatosan összeférhetetlenségi ok merül fel.
5. §
(1) A kirendelt önkormányzati biztossal a főpolgármester megbízási szerződést köt, és kiadja a biztos részére a megbízólevelet. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a Fővárosi Közlönyben kell közzétenni.
(2) A megbízólevélnek tartalmaznia kell az Ámr. 151. §
(1) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződésben
az Ámr. 151. § (2)–(5) bekezdéseire figyelemmel meg
kell határozni:
– az önkormányzati biztos feladatait,
– a felelősségi szabályokat,
– a megbízás időtartamát,
– a biztost megillető díj összegét, képzésének elveit
és fizetésének feltételeit,
– a költségelszámolás rendjét, az elszámolható költségek körét és indokolt esetben annak mértékét, a külső
szakértő igénybevételének tényét és feltételeit,
– a szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatos
beszámolás rendjét és feltételeit,
– a záró értékelés elkészítésének szabályait.
A költségelszámolás rendje a szerződés mellékletét
képezi.
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6. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a megbízási szerződésben rögzített díjon és járulékain (ideértve a szerződés szerint
igénybe vett szakértővel kapcsolatosan felmerült díjat és
járulékait is), valamint a költségtérítéseken kívül – a költségvetési szervet terheli.
(2) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai,
költségtérítése a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésében e célra elkülönített előirányzatot terheli.
7. §
(1) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendelnek
ki, az Ámr. 151. § (1)–(5), (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy:
a) az Ámr. 151. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakon
túl az önkormányzati biztos feladatait és jogosítványait a szerződésben a főpolgármester határozza
meg.
b) az önkormányzati biztos a tevékenységéről a főpolgármesternek havonta – munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül – köteles beszámolni. A beszámolóban számot
kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, az Ámr. 151. §
(2)–(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról.
c) az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt akkor kerülhet sor, ha
a költségvetési szervnek a szerződésekben (megállapodásokban) foglalt fizetési határidőkőn belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs.
Továbbá azon esetekben, ha az önkormányzati biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást a biztosnak felróható ok miatt nem
eredményezett, vagy a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható. Az önkormányzati biztos
megbízásának megszüntetéséről a főpolgármester
dönt. Amennyiben az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére azért kerül sor, mert
az önkormányzati biztos működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást a biztosnak
felróható ok miatt nem eredményezett, új önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezi a költségvetési szerv élére. Az önkormányzati biztos kirendelésének megszüntetése azon esetében, ha a
költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható,
kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítását, a költségvetési szerv átszervezését, illetve a költségvetési szerv megszüntetését.
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d) az egészségügyi intézmény esetében az önkormányzati biztos munkavégzése során az Ámr. 151. §
(2) bekezdés c) pontjában rögzített jogát csak az
alaptevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja.
e) a főpolgármester az önkormányzati biztossal kötött
szerződést módosíthatja, illetve megszüntetheti.
(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket tájékoztatásul megküldi a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6.
számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság részére.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztosnak az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban
meghatározottak szerinti jogai teljesítését az épületbe,
helyiségekbe való állandó bejutás biztosításával, valamint irodahelyiség és a tárgyi feltételek (kommunikációs, irodai eszközök, illetve egyéb a feladat elvégzését segítő eszközök) biztosításával elősegíteni.
8. §
(1) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles
tájékoztatni a főpolgármestert, ha a költségvetési szerv a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló
1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak
szerinti valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
és egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.
(2) A főpolgármester az önkormányzati biztos által
készített (1) bekezdés szerinti dokumentumokat tájékoztatásul megküldi a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak, illetve az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság részére.
(3) Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor záróértékelést köteles készíteni, amelyet – az
Ámr. 151. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott intézkedési tervvel együtt – az erre a célra a kijelölő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által delegált tag, a főpolgármester (vagy az általa meghatalmazott személy),
valamint az érintett költségvetési szerv részvételével létrehozandó egyeztető ad hoc bizottsági tárgyaláson kell
elfogadni. A záró értékelést a főpolgármester köteles tájékoztatásul megküldeni a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottsághoz, illetve az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság részére.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzati biztos kirendelésének
és tevékenységének rendjéről szóló 20/2002. (IV. 24.)
Főv. Kgy. rendelet, valamint az azt módosító 80/2002.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályát veszti.

2194

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
SZMSZ
a) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” cím az alábbi új 13. ponttal egészül ki:
„13. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői
által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
b) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” cím
9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési
tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot
tesz a főpolgármester felé az önkormányzati biztos
kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
c)

5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottság” cím 14. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„14. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői
által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”

d) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Gazdasági Bizottság” cím 26. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„26. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői
által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
e) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” feje-
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zet „Informatikai Bizottság” cím 8. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„8. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési
tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot
tesz a főpolgármester felé az önkormányzati biztos
kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
f)

5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Kulturális Bizottság” cím 19. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„19. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői
által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”

g) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 25.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői
által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati
biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
h) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím 17-18.
pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, továbbá az alábbi, új 48. ponttal egészül ki:
„17. Dönt az önkormányzati biztos kirendeléséről.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 3. § (1)
18. Dönt az önkormányzati biztos kirendelésére és
megbízására irányuló közbeszerzési eljárásban a
részvételi/ajánlati felhívás kibocsátásáról; a főpolgármester javaslata alapján a Bírálóbizottság öszszetételéről; az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, ajánlattételi/részvételi felhívás, illetőleg
a dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról, illetve az ajánlattételi/részvételi felhívás
visszavonásáról; a bírálati határidő meghosszabbításáról; a részvételre jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére alkalmatlanná,
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ajánlatának a törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról; a Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését követően a
közbeszerzési eljárás továbbviteléről és az eljárás
eredményéről.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 3. § (1)
48. Az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor a Bizottság által delegált tagja a főpolgármester (vagy az általa meghatalmazott személy),
valamint az érintett költségvetési szerv részvételével egyeztető ad hoc bizottsági tárgyaláson fogadja
el az önkormányzati biztos megszűnésekor készített
záróbeszámolót.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 8.§ (3)”

–

i) 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Városrendészeti Bizottság” cím 11. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

–

„11. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített
intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról,
vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az
önkormányzati biztos kirendelése kezdeményezésére.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)”
j)

–

–

–
–

–

7. számú melléklete (A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „VIII.
Pénzügyi igazgatás” fejezet 5. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„5. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggésben:
megküldi a költségvetési szervek vezetői által készített intézkedési tervet a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint a 6. számú melléklet szerint illetékes szakmai bizottság részére;
tájékoztatja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett
intézkedésekről, illetve – az SZMSZ 6. számú melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság részére
történő megküldése mellett – az elfogadott intézkedési terv megvalósításának eredményeiről;
kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén,
kiadja a megbízólevelet, és szerződést köt az önkormányzati biztossal, és meghatározza az önkormányzati biztos jogszabályban rögzítetteken kívüli
egyéb feladatait és jogosítványait,
dönt az önkormányzati biztos megbízásának – a
megbízási szerződésben meghatározott időtartam

–

–
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letelte előtti – megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnál az új önkormányzati biztos kirendelését,
vagy javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére;
megküldi az önkormányzati biztos által készített
havi jelentéseket a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a 6. számú melléklet szerint illetékes
szakmai bizottság részére,
megküldi az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az önkormányzati biztos által készített dokumentumot a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság és a 6. számú melléklet szerint illetékes
bizottság részére,
megküldi az önkormányzati biztos által a megbízatásának megszűnésekor készített záróértékelést a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a 6. számú melléklet szerint illetékes szakmai bizottság részére,
az önkormányzati biztos megbízatásának megszűnésekor a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által delegált tag, a főpolgármester (vagy az általa
meghatalmazott személy) valamint az érintett költségvetési szerv részvételével egyeztető ad hoc bizottsági tárgyaláson fogadja el az önkormányzati
biztos megszűnésekor készített záróbeszámolót.
97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. r. 1. § (3), (5), 2. §,
5. § (1), 7. §, 8. § (2)-(3)”

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok részére, hogy önkormányzati rendeletben
szabályozzák az önkormányzatok.
Jelen rendeletalkotás célja a jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzati biztos kirendelésének
és tevékenységének újraszabályozása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek a tartozásállományukra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást a Főpolgármesteri Hivatalnak nyújtják be.
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(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének megelőzése érdekében szabályozza a rendeletben
meghatározott értékhatár elérése esetén az intézkedési
terv készítésének kötelezettségét, valamint a Főpolgármesteri Hivatal részére a beküldését.
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(2) Külső szakértő díjának a kirendelt önkormányzati
biztos költségei közötti elszámolásról rendelkezik.
(3) Az önkormányzati biztos díjazásának mértékét, és
ennek megállapításához a tájékoztatási kötelezettséget
írja elő.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott intézkedési terv
főpolgármester által történő továbbítását szabályozza a
Pénzügyi és Közbeszerzési és a szakmailag illetékes bizottságok felé.

(4) A külső szakértő igénybevételét engedi, kivéve,
ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozatában vállalta, hogy
annak igénybevétele nélkül látja el a feladatot.

(4) Tájékoztatási kötelezettséget ír elő az elfogadott
intézkedési terv megvalósításáról a Főpolgármesteri Hivatal részére történő megküldéssel.

(5) Külső szakértő igénybevétele előtti összeférhetetlenség vizsgálatát írja elő az Ámr. 150. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.

(5) Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatásról, valamint a (2) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról készített tájékoztató a főpolgármester által a
Pénzügyi és Közbeszerzési és a szakmailag illetékes bizottságok felé történő megküldésre ad szabályozást.

Az 5. §-hoz

(6) A költségvetési szervek vezetői részére ír elő tájékoztatási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatások közötti időszakra, ha az intézmény
elismert, 30 napon túli tartozásállománya elérte a 3. §
(2) bekezdésében megjelölt értékhatárt.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére jogosultak körét szabályozza a 3. § (2) bekezdése szerinti mérték és idő elérése esetén.

(1) A megbízási szerződés kötésére és a megbízólevél kiadására vonatkozóan tartalmaz előírást a főpolgármester részére.
(2) A megbízólevél tartalmát az Ámr. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával írja elő.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tartalmára vonatkozó előírást tartalmaz az Ámr. 151. § (2)–
(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A 6. §-hoz

A 3. §-hoz

(1) Rögzíti, hogy – az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése kivételével – az önkormányzati biztossal kapcsolatos valamennyi kiadás a költségvetési szervet terheli.

(1) A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság jogosultságát szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésére, akit a főpolgármester bíz meg.

(2) Előírja, hogy önkormányzati biztos megbízási díja,
járulékai, költségtérítése a Főpolgármesteri Hivatalnál e
célra elkülönített előirányzatot terheli.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének kötelezettségét írja elő az előírt értékhatárok elérése esetére, az
OEP által finanszírozott intézményekre vonatkozó szabállyal kiegészítve.

A 7. §-hoz

(3) Azon feltételeket szabályozza, melyek fennállása esetén önkormányzati biztosnak nem jelölhetőek ki az
adott személyek, gazdasági társaságok.
(4) (6) Azon feltételeket írja elő, melyek megléte szükséges az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek,
gazdasági társaságok esetén, illetve ennek a vizsgálatára
szóló kötelezettségről rendelkezik.
A 4. §-hoz
(1) Az önkormányzati biztos nyilatkozatadását szabályozza a megbízási díj, a költségelszámolás és a külső
szakértő igénybevétele és díjazása tekintetében.

(1) Az önkormányzati biztosra, valamint azon költségvetési szervre, melyhez a kirendelése történt, szabályozza. Előírja, hogy az Ámr. 151. § (1)–(5), (7) bekezdéseiben foglaltakat alkalmazni kell, azzal, hogy
a) Ámr. 151. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakon túl
az önkormányzati biztos feladatait, jogosítványait
a főpolgármester szerződésben határozza meg,
b) az önkormányzati biztos a főpolgármester felé beszámolási kötelezettséggel tartozik a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek
alakulásáról, valamint az Ámr. 151. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról,
c) az önkormányzati biztos megbízatásának szerződésben foglaltaktól eltérő megszüntetéséről a főpolgármester dönt, valamint a felsorolt esetekben
a főpolgármester kezdeményezési jogosultságát
szabályozza új önkormányzati biztos kijelölése,
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a közgyűlés felé a költségvetési szerv pénzügyi
helyzetének javítása, átszervezése, megszüntetése
tekintetében,
d) hogy az egészségügyi intézmények esetében az
önkormányzati biztos az Ámr. 151. § (2) bekezdés
c) pontjában rögzített jogát, csak az alaptevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja,
e) a főpolgármester önkormányzati biztossal kötött
szerződésmódosításának, megszüntetésének jogosultságát mondja ki.
(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét
mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság felé az önkormányzati biztos havi jelentésének megküldésével.
(3) A költségvetési szerv kötelezettségét mondja ki az
önkormányzati biztos (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti jogainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása tekintetében.
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(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét
mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes
szakmai bizottság felé az önkormányzati biztos által az
(1) bekezdés szerint elkészített dokumentumok megküldésével.
(3) Az önkormányzati biztos számára a megbízatásának megszüntetésekor elkészítendő – az Ámr. 151. §
(3) bekezdés g) pontjában meghatározott intézkedési
tervvel együttes – záró értékelés készítését írja elő, melyet az e célra létrehozott a kijelölő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által delegált tag és a főpolgármester
(vagy általa meghatalmazott személy), valamint az érintett költségvetési szerv részvételével létrehozott ad hoc
bizottság fogad el. A főpolgármester záró értékelés megküldésére vonatkozó kötelezettségét mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ
6. sz. melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság felé
történő megküldésével.

A 8. §-hoz

A 9. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztos tájékoztatási kötelezettségét írja elő, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti
valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette, egyidejű javaslattételi kötelezettséggel a fizetési kötelezettség
rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

(1) A jogalkotási törvény alapján a hatálybalépésről
rendelkezik.
(2) Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a jelen rendeleti szabályozás érinti, rendelkezni kellett annak módosításáról.

Egyéb tartozásállomány

Összesen

5.

6.

7.

hó

2

összesen
3

ebbĘl lejárt
tartozásáll.
5

összesen
6

7

8

ebbĘl átütemezett

31–60 nap

9

összesen

11

12

13

vezetĘ (igazgató)

……………………………………………………………………………..

10

30 napon túli állomány
az eredeti éves
költségvetési kiadási
ebbĘl átütemezett
(7+9)
elĘirányzat 10 %-ában
(8+10)
30 napon túli állomány

ebbĘl átütemezett összesen

60 napon túli állomány

EbbĘl lejárt határidejĦ tartozásállomány ezer Ft-ban

összesen

közötti állomány
ebbĘl átütemezett

1–30 nap

……………………………………………………………………………
gazdasági vezetĘ

4

ebbĘl átütemezett

Fordulónapi tartozásállomány ezer Ft-ban

év
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………………………………………………………………..
dátum

TB-alapokkal szembeni tartozás

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézményeik felé

Központi költségvetési szervekkel szembeni
tartozás
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

Állammal szembeni tartozások

1

megnevezése

4.

3.

2.

1.

Sorszám

Tartozásállomány

Eredeti éves költségvetési elĘirányzat 5%-a ezer Ft-ban:

Eredeti éves költségvetési elĘirányzat 10%-a ezer Ft-ban:

Eredeti éves költségvetési kiadási elĘirányzat ezer Ft-ban:

Adatszolgáltatás idĘszaka:

Címrendje:

Számlaszáma:

Költségvetési szerv neve:

Adatszolgáltatás
a Budapest FĘváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

1. számú melléklet a 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
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1. számú melléklethez

Kitöltési útmutató
az „Adatszolgáltatás a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által
elismert tartozásállományról” űrlaphoz
Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesíti a Főpolgármesteri Hivatal felé a ……/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet
1. számú melléklete szerinti űrlapon.
A költségvetési szervnek az űrlapon ki kell töltenie a nevét, számlaszámát, az éves költségvetés címrendje szerinti számát, adatszolgáltatási időszakként a tárgyévet, a tárgyhót.
A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 10%-a rovatokat ezer
forintban, kerekítve kell kitöltenie.
A tájékoztató adatok a tartozásállomány önkormányzati rendeletben meghatározott mértékével való összehasonlításhoz szükségesek.
Az egyes oszlopok adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.

A 2. számú oszlopban tartozásállományként a tárgyhó végi állapotnak megfelelően, az analitikus nyilvántartásban
szereplő összes tartozásállományt kell kimutatni.
A 3. számú oszlop a fordulónapi összes tartozás állományból fennálló lejárt tartozásállomány összegének kimutatására szolgál, melyet az analitikus nyilvántartások alapján kell kimutatni.
A 4. számú oszlop a fordulónapi összes lejárt tartozásállományból átütemezett tartozásállomány kimutatására szolgál.
Az 5–8. oszlopokban a fizetési határidőt 1 nappal is meghaladó kifizetetlen tartozásállományt kell kimutatni 1–30,
31–60 napos időintervallumban az átütemezett tartozásállománnyal együtt.
A 9–12. oszlopok a 60 illetve 30 napon túli lejárt tartozásállomány kimutatására szolgálnak az átütemezett tartozásállománnyal együtt.
Az egyes sorok adattartalma

1.

Az állammal szembeni tartozások – ide értve a vámhatóságokkal szemben fennálló adósságállományt, valamint az
illetéktartozásokat is – sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása, valamint az adónemekre előírt bevallások alapján történik.

2-3. A központi költségvetési szervekkel, valamint az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásállomány kitöltése a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus, részletező nyilvántartása
alapján történik.
4.

A társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás megállapítása a tb-bevallások és a bevallási nyomtatvány
alapján történik.

5.

A tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé sor kitöltése a helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, azok bevallásai alapján történik.

6.

Az egyéb tartozásállomány sort a belföldi és külföldi szállítói számlák, valamint működési célú hitelek analitikus
nyilvántartása alapján kell kitölteni.

7.

Összesen sor az előzőekben megjelölt sorok összegzésére szolgál.
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2. számú melléklet a 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

Költségvetési szerv neve:
számlaszáma:
címrendje:

,

Adatszolgáltatás időszaka:

év

hó

NYILATKOZAT
Kijelentjük, hogy
1.

a(z) ................... év ...................... hó ..... nap állapot szerinti adatszolgáltatásban .................. ezer Ft összegben jelzett 30 napon túli tartozásállományt a tárgyhót követő naptól számított egy hónapon belül pénzügyileg úgy rendezzük, hogy a lejárat időtartama egyetlenegy tartozás esetén se haladja meg a 60 napot,

2.

ha az 1. pontban foglaltakat teljesíteni nem tudjuk, akkor az érintett tartozásra vonatkozóan legkésőbb a 60. napon írásban tájékoztatjuk a Főpolgármesteri Hivatalnak az intézményfelügyelet ellátásában közreműködő ügyosztályát.
P. H.
..................................................
dátum

……………….....…….
gazdasági vezető



.....………………......
vezető (igazgató)
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Budapest Főváros Közgyűlésének
98/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi 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 bevételekből
Általános szabály
1. §
(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2009. január 1-jei
állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség)
arányában.
(2) A körzeti igazgatáshoz és a pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2009. január 1-jei állandó
népességük arányában.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009.
évi megosztásáról szóló 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,14243864%–
52,85756136%) részesednek a Főváros önkormányzatai.
A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy.
rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(6) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló 10/2009. (II.
27.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,14243864%–52,85756136%) részesednek a Főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra
jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a
10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. mellékletének
2. oszlopa tartalmazza.
(7) A 2009. január 1-jei állandó népesség számát és
kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete 2.
és 3. oszlopa tartalmazza.
Adatszolgáltatás és utalás rendje
2. §
A Főpolgármesteri Hivatal

(3) A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív
hozzájárulás bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló 10/2009. (II.
27.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,14243864%–52,85756136%) részesednek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A
kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy.
rendelet 1. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA
esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló 10/2009.
(II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányú (47,14243864%–52,85756136%) a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. A
kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy.
rendelet 3. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(1) Az 1. § (1)–(5) bekezdései szerint megállapított részesedéseknek a Fővárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történő utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat
az Önkormányzati Minisztérium részére,
(2) A helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig – első
alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési
elszámolási számláira továbbutalni,
(3) Az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig
– első alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
utalni. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó
10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira.
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II.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál
Általános szabály
3. §
A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a
Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–12. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hivatal útján.
A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
önkormányzati működési
támogatásainak, kiadásainak utalása
4. §
(1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei
és a Főpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és
időpontokban biztosít támogatást, amely a 2009.
évi szinten biztosítja a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, s melyet a Főpolgármesteri Hivatal
igénylésre utal.
b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes
támogatás terhére előrehozott támogatás utalható
– a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett – olyan
módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.
c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei
és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira
a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig teljesíthető kifizetés.
d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei
és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2010. évi költségvetési előirányzatot érintően
hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén – amennyiben a döntésben öszszeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor – a
2009. évi költségvetésben tartósan biztosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a
jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2010. évi előirányzat
terhére.
e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítő kötött felhasz-
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nálású támogatásokat, jogszabályi előírás alapján,
az alábbiak szerint utalja:
ea) a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
eb) a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz kapcsolódó kiegészítő támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának
25-éig a működési támogatással egyidejűleg.
(2) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
igénylésre utalja.
(3) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §
(1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történő utazás
céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes
megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január
hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban
– intézményi igénylés alapján – előrehozott támogatás
utalható a 2010. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő
működési célú támogatás terhére.
(4) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan kikerült hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti
és rendszeres szociális segélye, az időskorúak járadéka,
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása.
(5) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott, elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött
megállapodások alapján utal.
(6) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások”-ra az érintett költségvetési szervek
létszámleépítéséhez közgyűlési döntés alapján igénylésre utalható támogatás.
(7) A „8420 Integrált Szociális Városrehabilitációs
Modellkísérletek” cím 2009. évben jóváhagyott előirányzata erejéig kifizethetők a megkötött szerződések
szerinti összegek.
(8) A „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a „8433
Hitelfelvétel költségei” cím 2009. évben jóváhagyott előirányzatai erejéig kifizethetők az átmeneti gazdálkodás
időszaka alatt megkötött szerződések szerinti összegek.
(9) Az OEP finanszírozású intézmények részére fenntartói támogatást, valamint az egészségügyi intézmények
OEP-től kért előleghez szükséges fenntartói önrészt a
közgyűlési döntést követően igénylésre utalja.
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(10) A Fővárosi Közgyűlés 485/2009. (IV. 30.) sz.
határozatában szereplő kötelezettségvállalás alapján a
végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht.-nál műhibaperekkel kapcsolatos követelések fedezetét igénylés alapján biztosítja.
5. §
(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetménykifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2010.
évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, a Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.)
önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben meghatározottak
alapján átmeneti rendelkezésként:
a) a Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a
Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2010. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.
b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére önkéntes kölcsönös
nyugdíj-, illetve egészség/önsegélyező pénztárakba történő befizetése, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § k) pontja alapján, a 70. § (5) bekezdés szerinti mértékben, 25%os munkáltatói adófizetés mellett teljesíthető a két
pénztárba együttesen maximum 57 200 Ft/fő/hó
értékben.
c) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl.
jubileumi jutalom, előrelépés, helyi utazásra szolgáló bérlettérítés és a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés stb.) időarányos fizetése érdekében, a 2010. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes-, illetve egészségpénztárakkal szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai megfizetésére a 2009. évi költségvetési rendelet 7. § (11)
bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2010. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.
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A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat
érintő támogatások utalásának szabályai
6. §
A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére:
a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezett támogatásokat,
b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi
működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2010-re biztosítandó, 2009. évi költségvetésben szereplő támogatás 1/13-át.
Az Alapok, valamint a bizottsági keretek
felhasználásának szabályai
7. §
(1) A 2009. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap”, a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” és a
9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok
maradványa terhére – a bizottsági döntésnek megfelelően – vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az
előirányzat rendezésére a 2009. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.
(2) A Vagyongazdálkodási keretből teljesíthető kiadásokra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.
Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére
megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás
alapján adható támogatások utalásának szabályai
8. §
A Főpolgármesteri Hivatal
(1) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített menynyiségnek megfelelően a feladatot végző társaság részére
havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig, igénylésre támogatást utal.
(2) a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 8105 címen 2009. évre tervezett támogatás erejéig
a) a 68 900 E Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,
b) a 18 500 Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak
megfelelően korrigált összegben számítással alá-

2204

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
támasztott igénylésre tárgy negyedév első hónap
20-ig utalja.

(3) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit
Kft. részére a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett, a 2009. évre megállapított támogatás időarányos összege erejéig, negyedévente igénylésre
utal támogatást.
(4) A Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
az alábbiak szerint utal támogatást:
a) a 2009. évi szerződések teljesítéséből adódó kifizetések erejéig;
b) a 2009. december 31-ig megkötött közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott feltételek szerint és ütemben, a 2009. évre előirányzott kompenzáció időarányos összege erejéig;
c) a 2009. évre éves szerződéssel nem, de megkötött
keretszerződéssel rendelkező társaságok esetén,
ezzel összhangban, a 2010. évre jóváhagyott éves
szerződésben meghatározott mértékben és ütemben, az előirányzott kompenzáció időarányos öszszege erejéig;
d) keret- és éves közszolgáltatási szerződéssel nem
rendelkező társaságok esetén – ennek elfogadásáig – a 2009. évre a feladatra biztosított előirányzat
időarányos összege erejéig a 2009. évre érvényes
közszolgáltatási szerződésének megfelelő mértékben és ütemben.
(5) a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen előlegként kapott támogatást; a számlára érkezést követően, a 2010. évi
költségvetést érintően hozott közgyűlési döntés (kötelezettségvállalás) alapján biztosított működési támogatást
a döntésnek megfelelően utalja.
(6) az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2009. évi keretmaradványok erejéig utalhat támogatást.
(7) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást
a 2009. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződések szerinti ütemben, a 2009. évre meghatározott
előirányzat erejéig utalja. A 2009. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező Fővárosi Önkormányzat közfeladatait ellátó nonprofit szervezetek esetében – a szerződések megkötéséig, illetve a
2010. évi költségvetés elfogadásáig – kizárólag a 2009.
évre a feladatra biztosított előirányzat időarányos összege erejéig, a 2009. évre érvényes közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben utalhat támogatást.
(8) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot
2010. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel át-
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vállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a
közszolgáltatási szerződésben 2009. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés
alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.
(9) az oktatási alapfeladatot 2010. évre is érvényes
közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgáltatási szerződésben 2009. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a
közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben
igénylésre utalja.
(10) 2010. január 7-én a Motiváció Alapítványnak,
igénylés alapján 3 500 E Ft támogatást utal.
(11) a Fővárosi Önkormányzattal szerződött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás
terhére, igénylés alapján támogatást utalhat 2010. február
hónapban – az augusztusi támogatás előrehozásával – a
2009. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig.
(12) a szociális ágazatot érintően
a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló 8300-as címkódokon tervezett alapítványok esetében a január–április havi támogatást,
igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja
a 2009. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2010.
évi előirányzat terhére,
b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január–április havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja a
2009. évben az időszakos férőhelyekre biztosított
összeg erejéig, a 2010. évi előirányzat terhére,
c) a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei”-nél a
nappali melegedők bővítéséhez kapcsolódó új 130
férőhely működtetéséhez, továbbá egy új 150 férőhelyes átmeneti szállás működtetéséhez – a működési engedély jogerőre emelkedésétől kezdődően –
havonta időarányosan utalható támogatás a 2010.
évi előirányzat terhére.
(13) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére havonta:
a) a zenekar működtetéséhez tárgyhó 10-ig 35 577 E
Ft-ot,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást, a bérleti díj-
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nak a FIMÜV Zrt. számlájára történő jóváírását
követően utalja.
(14) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2010. január 7-ig a 2009. évre
megkötött szerződésben meghatározott összeg 1/4 része
erejéig igénylésre utalja a támogatást.
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(3) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.
Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz,
felújításokhoz kapcsolódó
önkormányzati támogatások utalása
10. §

(15) a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapesti Közlekedés-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2010. évi költségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás alapján, a szerződés megkötését
követően, az éves támogatás 1/12 része erejéig havonta
igénylésre utal támogatást tárgyhó 5-éig.
(16) a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére
a 2009. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-át
utalja minden hó 5-éig.
(17) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére 2010. január
31-i utalással biztosít támogatást.
(18) a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház
és Anyavédelmi Központ Kht. részére a 2010. évi költségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás
alapján, a jóváhagyott támogatást igénylésre utalja.
(19) a (7)–(18) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2009. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások
alapján utalja.
(20) Rendkívüli esetben a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján – az előző rendelkezésektől eltérően – 2010.
évi kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás.

(1) A költségvetési szervek részére a 2009. évi költségvetésben szereplő, jóváhagyott, folyamatban lévő,
céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintően:
a) a 2009. évi felújítási előirányzat-maradvány erejéig, illetve
b) a megkötött szerződések 2010. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként
lehet támogatást utalni.
(2) A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény-felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplő út–híd-felújítási keret saját
forrása terhére engedélyezési okmány készíthető, jóváhagyását követően kötelezettség vállalható az elvégzendő munkákra.
(3) A 2009. évi költségvetésben tervezett és 2009.
december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal
rendelkező önkormányzati beruházásokhoz, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a
2009. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2010. évi
ütem terhére szükséges megállapodások köthetők, és ezt
követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
(4) A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható
kötelezettség, kifizethető a 2009. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2010. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.

Állami támogatások utalása
9. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet
is) a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási
és az Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.
(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és
a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a
BKV között létrejött szerződések az irányadók.

(5) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek
költségei a 2010. évi ágazati tervezési, előkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás-értékesítési feladatokhoz
kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai.
(6) A 2009. évi költségvetésben tervezett beruházások
2010. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével, a Közgyűlés jóváhagyásával.
(7) A 2010. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon Uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a
támogatási szerződés megkötésre került. Ezen fejleszté-
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sekre a 2010. évi költségvetés terhére kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel
kapcsolatos szabályok
11. §
(1) A főpolgármester dönthet likviditási hitel felvételéről a soron következő Közgyűlésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

2009. december 23.

fejlesztési feladatra a 2010. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
(3) A működési támogatásoknak a 2009. évi előirányzatból történő számításánál – a 8100–8700-as címek esetén – figyelembe kell venni a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv.
Kgy. rendelet 7/A. § (1) c) és e) pontja szerinti – 5%-os
zárolásra vonatkozó – szabályozást.
13. §

(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a
megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2010.
évi keretei.
(3) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei és kamatai.
(4) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével
– pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír-vásárlással,
– számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként
történő lekötéssel,
– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapírvásárlással
kihelyezhetők, leköthetők.
A nem számlavezető pénzintézeteknél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlása a főpolgármester által megállapított tételes limitek határán belül folytatható. E tevékenységről utólag,
a negyedévet követő hónapban tájékoztatni kell a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.
III.
Vegyes és záró rendelkezések
12. §
(1) Ha a 10. § (1) bekezdése alapján történt kifizetések, valamint a 10. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott felújítási feladatra a
2010. évi költségvetésben, illetve a 2009. évi pénzmaradvány felosztása során jóváhagyott előirányzatot, akkor
rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
(2) Ha a 10. § (3)–(7) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott

(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezései közül
a) az 1-2. §-ok – a kapcsolódó 1. számú melléklettel
– a 2010. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2010. február
28-ig hatályosak,
b) a 3–12. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel –
a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 10.
§ (2) bekezdése kivételével – a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2010. március 15-ig
hatályosak,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 7. § (1) bekezdése,
a 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 10. §
(2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyűlési döntés meghozataláig, a Főpolgármesteri Hivatal előirányzatait érintően a döntést tartalmazó
2010. évi költségvetési rendelet-módosítás hatályba lépéséig hatályos.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. év eleji átmeneti – a
Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó – időszak finanszírozására és
költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A
szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.
Részletes indokolás
Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint
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fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2009. évi forrásmegosztási arányokat tartja
érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2010. évi forrásmegosztási rendelet
fogja szabályozni.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján – korlátokkal – történő vitelére.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként
a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2009. január 1-i állandó népességük arányában határozza meg.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében a
2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz és
a pénzbeli juttatásokhoz népességarányosan átengedett
normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi
önkormányzatok között a 2009. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.
A (3) bekezdés a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulás esedékes részlete bruttó
összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét
szabályozza.
A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.
Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből
történő részesedést a 2009. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.
A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.
A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív hozzájáruláshoz kapcsolódó 2009. január 1-jei állandó népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat
a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.
A 2. § az adatszolgáltatás és az utalás szabályait rögzíti.
Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az
Önkormányzati Minisztérium részére.
A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó,
az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

b) pontja lehetőséget biztosít – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az illetékes szakbizottság
tájékoztatása mellett – a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az
adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
c)-d) pontjai a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt
pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a
2009. évben – 2010. évi költségvetés terhére – hozott közgyűlési döntések alapján.
e) pontja az egyes közoktatási, valamint a szociális
feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások utalását szabályozza.
A (2) bekezdés a hivatásos tűzoltóság támogatásának
utalását határozza meg.
A (3) bekezdés a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához előrehozott támogatást
biztosít az intézmény 2010. éves költségvetése terhére.
A (4) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének,
az időskorúak járadékának, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatásának – a központi költségvetésből utólagosan megtérített – megelőlegezését biztosítja.
Az (5) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások
továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kötött megállapodások alapján.
A (6) bekezdés közgyűlési döntések alapján biztosítja
az érintett költségvetési intézmények részére a létszámleépítéssel összefüggő támogatások utalását.
A (7) bekezdés a „8420 Integrált Szociális Városrehabilitációs Modellkísérletek” címről biztosítja a kifizetésekhez szükséges fedezetet.
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A (8) bekezdés a „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a „8433
Hitelfelvétel költségei” címeken történő kifizetésekről
rendelkezik.
A (9) bekezdés az OEP finanszírozású intézmények
részére biztosítja az OEP-től kért előleghez szükséges
fenntartói önrész utalását.
A (10) bekezdés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht.-nál biztosítja a műhibaperekkel kapcsolatos követelések fedezetét a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása alapján.
Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapjának mértékét, és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére átvállalt önkéntes
kölcsönös nyugdíj-, illetve egészség-/önsegélyező pénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetőséget, továbbá
biztosítja, hogy az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai önkéntes, illetve egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai
megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást és kifizetést.
A 6. § intézkedik a Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának
rendjéről.
A 7. § (1) bekezdése a 2009. évi költségvetésben a
„8210 Környezetvédelmi Alap”, a „9128 Ifjúságpolitikai
céltartalék” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok terhére 2009. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek részére).
A (2) bekezdés a Vagyongazdálkodási keretre a vagyongazdálkodási feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.
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A (3) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosítja a negyedéves támogatás utalását.
A (4) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a 2009. évi szerződések teljesítéséből
eredő kifizetéseket, és szabályozást ad a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozásra.
Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a normatív állami támogatásnak az önkormányzat számlájára érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési döntéssel a 2010-re jóváhagyott működési támogatás
leutalását.
Az (6) bekezdés megengedi a 2009. évi vállalkozási
célú előirányzat-maradványok felhasználását.
A (7) bekezdés a közfeladatokat ellátó nonprofit társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást biztosít.
A (8) bekezdés a szociálpolitikai és egészségügyi
alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a
2010. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (9) bekezdés az oktatási alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2010. évre is érvényes
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok,
társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (10) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.
A (11) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.
A (12) bekezdés
a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó alapítványok támogatásáról,
b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatását,
c) pontja rendelkezik a nappali melegedők bővítéséhez kapcsolódó új 130 férőhely működtetéséhez,
továbbá egy új 150 férőhelyes átmeneti szállás működtetéséhez szükséges támogatás utalásáról.

A 8. § (1) bekezdés a lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanítását végző társaság részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a
támogatás utalását.

A (13) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.

A (2) bekezdés a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére biztosítja a támogatást.

A (14) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenn-
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tartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.
A (15) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése miatt a Szövetségnél 2010-ben felmerülő bevételkiesés pótlásáról, valamint a Kft. tekintetében a működéshez szükséges támogatás havi bontásban történő biztosításáról
rendelkezik.
A (16) bekezdés a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatásáról rendelkezik.
A (17) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.
A (18) bekezdés a végelszámolás alatt álló SchöpfMerei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére biztosítja a támogatást.
A (19) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, az (7)–(18) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük
miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé,
ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.
A 9. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az öszszeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.
A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.
A (3) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.
A 10. § az önkormányzati kiadások közül a fejlesztési és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.
Az (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévő
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.
A (2) bekezdés a 2009. évi költségvetésben szereplő intézmény-felújítási feladatokra, valamint az érvényes
7 éves fejlesztési tervben szereplő út–híd-felújítási keret
saját forrása terhére az engedélyezési okmányok készítését engedi, továbbá jóváhagyása után felhatalmazást ad a
kötelezettségvállalásra és az utalásra.
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A (3) bekezdés biztosítja a kifizetéseket az engedélyezési okmánnyal rendelkező beruházásokra és felhalmozási pénzeszközátadásokra.
A (4) bekezdés intézményeknél folyamatban lévő,
az önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési
feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.
Az (5) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek, valamint a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai
finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti időszakban.
A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról rendelkezik.
A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az
Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged
okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésre került. Engedélyezi a kötelezettségvállalást és biztosítja a kifizetéseket.
A 11. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:
– likviditási hitel felvételét,
– a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott
hitelkeretek felvételét,
– a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.
A 12. § (1)-(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló
ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni, ha az átmeneti időszakban egy
adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2010. évi
költségvetésben és a 2009. évi pénzmaradvány-felosztás
során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.
A (3) bekezdés biztosítja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy.
rendelet alapján meghatározott 5%-os zárolásra vonatkozó szabályozást a működési támogatások tekintetében.
A 13. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. számú melléklet
a 98/2009 (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez

Népességadatok

Önkormányzatok megnevezése

2009. január 1.
állandó népesség
(fĘ)

Megoszlási
%

1

2

3

I.

kerületi önkormányzat

26 380

1,556

II.

kerületi önkormányzat

86 865

5,125

III.

kerületi önkormányzat

125 194

7,386

IV.

kerületi önkormányzat

100 453

5,926

V.

kerületi önkormányzat

26 973

1,591

VI.

kerületi önkormányzat

37 539

2,215

VII.

kerületi önkormányzat

56 857

3,354

VIII. kerületi önkormányzat

72 179

4,258

IX.

kerületi önkormányzat

56 091

3,309

X.

kerületi önkormányzat

75 760

4,470

XI.

kerületi önkormányzat

131 599

7,764

XII.

kerületi önkormányzat

59 402

3,505

XIII. kerületi önkormányzat

107 769

6,358

XIV. kerületi önkormányzat

114 142

6,734

kerületi önkormányzat

82 285

4,855

XVI. kerületi önkormányzat

71 809

4,236

XVI. kerületi önkormányzat

85 684

5,055

XVI. kerületi önkormányzat

99 266

5,856

XIX. kerületi önkormányzat

60 578

3,574

kerületi önkormányzat

65 131

3,843

XXI. kerületi önkormányzat

77 700

4,584

XXI. kerületi önkormányzat

53 380

3,149

XXI. kerületi önkormányzat

21 987

1,297

1 695 023

100,000

XV.

XX.

Kerületi önkormányzatok összesen:

2.)

Finanszírozási
ütem
sorszáma
1.
1.)



3.)

2010. 02. 26.

A 2009. évi költségvetés szerinti mĦködési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. - a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz§ szerinti kiegészítĘ szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplĘ, ménynél),
de az átmeneti finanszírozási idĘszakban nem utalható céljellegĦ mĦködési keretek - MÁKTI forgótĘke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél).
figyelembe vételével.
- MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).

A 2009. évi költségvetés szerinti mĦködési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. - a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz§ szerinti kiegészítĘ szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplĘ, ménynél),
de az átmeneti finanszírozási idĘszakban nem utalható céljellegĦ mĦködési keretek - MÁKTI forgótĘke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél),
figyelembe vételével.
- MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

2010. 01. 27-29.

4.
Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél,
-0
Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél,
-0

Nettósítás tartalma

3.
A 2009. évi költségvetés szerinti mĦködési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4.
§ szerinti kiegészítĘ szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplĘ,
de az átmeneti finanszírozási idĘszakban nem utalható céljellegĦ mĦködési keretek
figyelembe vételével.

MĦködési célú
költségvetési támogatás mértéke

2.
2010. 01. 04.

Utalás
idĘpontja

2. számú melléklet
a 98/2009.(XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez

2009. december 23.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
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Budapest Főváros Közgyűlésének
99/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó
étkezési térítési díjakról szóló
5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az áremelkedések miatt 2010-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 2010. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 4,1 %-kal javasolt a térítési díjak összegét növelni.

2. §
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

A 2. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Melléklet a 99/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
Az 5/1997. (II.14.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
A Fővárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben
a napi étkezési térítési díjak ÁFA nélkül a következők:
Megnevezés
Óvodai ellátás
Általános iskolai ellátás
Általános iskola (ebéd)
Kollégiumi ellátás
Fogyatékosokat nevelő-oktató
intézmények ellátása
Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon ellátása
Szakközépiskolák (ebéd)
Szakiskolák (ebéd)
Gimnáziumok (ebéd)



Ft/fő/nap
270
350
215
595
770
825
245
245
245

2009. december 23.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
100/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,
igénybevételének módjáról és a térítési díjról
szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet ) 3. § 1.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. gyermekek átmeneti gondozásaként
a) családok átmeneti otthona
b) szakellátást nyújtó intézményben gyermekek átmeneti gondozása”
2. §
A Rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § (1) A családok átmeneti otthonába a kiskorú
gyermek és mindkét vagy egyik szülője együttes elhelyezése akkor történhet, ha ezen elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a kiskorút emiatt el kellene választani a szülőjétől.
(2) A szakellátást nyújtó intézmény csak az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya gyermeke, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt
gyermeke átmeneti gondozását láthatja el.
(3) A családok átmeneti otthonában és a szakellátást
nyújtó intézményben – a gyermek átmeneti gondozása
iránt – a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek kell
az intézmény vezetőjéhez írásbeli kérelmet benyújtani,
amely nincs alakszerűséghez kötve.”
3. §
(1) A Rendelet 3/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A családok átmeneti otthonában és a gyermekek átmeneti gondozását ellátó szakellátást nyújtó intézményekben a szülő vagy más törvényes képviselő által
írásban benyújtott felvételi kérelem elbírálásáról, az ellátás megszüntetéséről vagy meghosszabbításáról az intézményvezető jogosult dönteni. A családok átmeneti otthonába történő jelentkezés esetén az intézményvezető a
kérelem elbírálása során áttekinti a rendelkezésre álló
férőhelyek és várakozók számát, mérlegeli a kérelmező
családi, szociális, mentális, egészségügyi, lakhatási körülményeit. Az intézményvezető döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt vagy törvényes képviselőjét.”
(2) A Rendelet 3/B.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ellátás megszűnésének esetei és módjai a családok átmeneti otthonában
a) az ellátás megszűnik
– az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
– a jogosult halálával,
– a határozott idejű jogviszony határidejének lejártával,
– a jogosultsági feltételek megszűnésével.
b) az ellátást az intézményvezető megszünteti
– a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján a megegyezés szerinti időpontban,
– a házirend súlyos megsértése esetén,
– ha az ellátott intézményi elhelyezése már nem indokolt.”
4. §
A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátás keretében intézményi térítési díjat kell fizetni
– az utógondozói ellátásért,
– gyermekek átmeneti gondozásáért.”
5. §
(1) A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„ d) gyermekek átmeneti gondozásának igénybevételekor: egy gyermek esetében a kötelezett rendszeres havi
jövedelmének 25%-át, több gyermek esetében a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 50%-át;”
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(2) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyermekek átmeneti gondozását ellátó szakellátást nyújtó intézményben vagy családok átmeneti
otthonában elhelyezett gyermekek számára a gyermekétkeztetést más intézmény biztosítja, a gyermekek átmeneti gondozását ellátó, szakellátást nyújtó intézmény, vagy
családok átmeneti otthona az ellátás költségeit megtéríti
a szolgáltatást nyújtó intézmény számára az ott fizetendő
személyi térítési díj mértékéig.”

2009. december 23.

hatják. Az így befogadott gyermekek egy része átmeneti
gondozásba került. Ez a rendelet egyrészt az átmeneti
gondozásba került gyermekek és a családok átmeneti otthona igénybevétele után fizetendő térítési díj megállapításának szabályait, másrészt a térítési díj mértékét állapítja meg.
A Gyvt. 147.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. E rendelkezés alapján a gyermekvédelmi ellátások keretében
fizetendő térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

6.§
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
7. §
A rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép
hatályba.

Ez indokolja a Rendelet 1. sz. mellékletét képező, a
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermekvédelmi szakellátásban működő utógondozói ellátást és
átmeneti gondozást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a családok átmeneti otthonai, valamint a többcélú intézmények
gyermekotthonai főbb mutatóinak és az intézményi térítési díjaknak 2009. évre vonatkozó megállapítását.
Részletes indokolás

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2006. és 2007. évben átalakította, illetve megszüntette a gyermekek átmeneti otthonait, amely miatt az erre vonatkozó rendelkezéseket
módosítani, illetve hatályon kívül kellett helyezni. Az átmeneti otthonok megszüntetése mellett a gyermekvédelmi ágazat négy intézményében az alapító okiratok módosításával feladatbővülés történt, mely szerint ezek a
szakellátást nyújtó intézmények az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét befogad-

Az 1–5. §-okhoz
A gyermekek átmeneti gondozásba vételének és az
átmeneti gondozás térítési díja megállapításának, mérséklésének illetve elengedésének szabályait, valamint a
családok átmeneti otthonában az ellátás megszűnésének
eseteit és módjait tartalmazzák.
A 6. § - hoz
A Rendelet 1. számú mellékletének módosításáról
rendelkezik.
A 7. § - hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Név

201 924 798

179 961 302

102 949 488

136 482 726

187 034 814

211 252 470

130 163 165

186 787 931
196 618 875
178 114 840
187 489 305
336 847 248
354 576 051
114 068 460
120 072 063
267 650 417
281 737 281
197 903 729
208 319 715
297 064 757
312 699 744
163 013 573
171 593 235
152 255 250

66

62

30

50

62

78

32

55

58

137

96

82

54

90

62

84

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

MĦködĘ
Nyilvántartási
férĘhelyek ( fĘ ) napok száma

8 382

7 952

9 402

7 479

8 265

7 420

11 144

7 584

7 700

5 941

5 648

8 943

5 787

10 254

7 871

6 092

251 460

238 560

282 060

224 370

247 950

222 600

334 320

227 520

231 000

178 230

169 440

268 290

173 610

307 620

236 130

182 760

Önköltség
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ

4 191

3 976

4 701

3 739

4 132

3 710

5 572

3 792

3 850

2 970

2 824

4 471

2 894

5 127

3 935

3 046

125 730

119 280

141 030

112 170

123 960

111 300

167 160

113 760

115 500

89 100

84 720

134 130

86 820

153 810

118 050

91 380

Intézményi térítési díj
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ
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430110

430109

430108

430107

430106

430105

430104

430103

4228

4222

4221

4220

4215

4214

4213

2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
8630 Balatonboglár, KikötĘ sétány 5.
Bp. FĘv. Önk. Kossuth Zsuzsa Gy. o. és Ált. Isk.
2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.
Bp. FĘv. Önk. II. Rákóczi F. Gyermekotthona és Ált. Isk.
8644 Alsóbélatelep, Báthory u.14.
Bp. FĘv. Önk. Béke Gyermekotthona és Ált. Isk.
1021 Budapest, Hárshegyi út 9.
Bp. FĘv. Önk. Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.
1112 Budapest, Menyecske u. 16.
Bp. FĘv. Önk. CseppkĘ Gyermekotthona és Óvodája
1025 Budapest, CseppkĘ u. 74.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
3345 Mónosbél, Dózsa György út 2.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
1023 Budapest, Bolyai u. 11.
Bp. FĘv. Önk. Kornis Klára Gyermekotthona és Szakisk.
1042 Budapest, Árpád út 199.
Bp. FĘv. Önk. HĦvösvölgyi Gyermekotthona
1021 Budapest, HĦvösvölgyi út 165.
Bp. FĘv. Önk. Sztehlo Gábor Gyermekotthona
1121 Budapest, Budakeszi út 48.
Bp. FĘv. Önk. Esze Tamás Gyermekotthona
1125 Budapest, Diósárok u. 40.
Bp. FĘv. Önk. Zirzen Janka Gyermekotthona
1021 Budapest, Heinrich István u.2.
Bp. FĘv. Önk. Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
1038 Budapest, Dózsa György út 44.
Bp. FĘv. Önk. Bokréta Lakásotthonai
1087 Budapest, Kerepesi út. 33.

MĦködési
kiadás *

a FĘvárosi Önkormányzat fenntartásában lévĘ, a gyermekvédelmi szakellátásban mĦködĘ utógondozói ellátást is nyújtó gyermekotthonok,
utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében mĦködtetett
befogadó otthonok, családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonainak
intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

Szakellátást nyújtó Gyermekotthonok
Gyermekotthonok
4204 Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona és Általános Iskolája

Címkód

1.062

Melléklet a 100/2009.(XII. 23.) FĘv.Kgy. rendelethez
a 22/1999. (V. 21.) FĘv . Kgy. rendelet 1. számú melléklete

2009. december 23.
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Utógondozó Otthon

Bp. FĘv. Önk. Utógondozó Otthona
1021 Budapest, Budakeszi út 67.

195 415 531

137 526 827

116 388 721

151 444 148

132 700 881

147 657 907

182 769 385

221 509 941

MĦködési
kiadás *

– 1086 Budapest, Teleki László tér 8–9.

– 1173 Budapest, Újlak u. 43.
– 1185 Budapest, Szerencs u. 9. (Jeges u. 61.)

Utógondozó Otthonok
1 706 656
19 455 875

2 730 649

177 492 197
112 639 279
27 306 492

5
15

12

40
32
12

100

52

45

61

48

52

63

84

365
365

365

365
365
365

365

365

365

365

365

365

365

365

MĦködĘ
Nyilvántartási
férĘhelyek ( fĘ ) napok száma

935
3 554

623

12 157
9 644
6 234

5 354

7 246

7 086

6 802

7 574

7 780

7 948

7 225

28 050
106 620

18 690

364 710
289 320
187 020

160 620

217 380

212 580

204 060

227 220

233 400

238 440

216 750

Önköltség
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ

468
1 777

312

6 078
4 822
3 117

2 677

3 623

3 543

3 401

3 787

3 890

3 974

3 612

14 040
53 310

9 360

182 340
144 660
93 510

80 310

108 690

106 290

102 030

113 610

116 700

119 220

108 360

Intézményi térítési díj
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ
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Családok Átmeneti Otthona

– 1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.
– 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6/b.
– 1146 Budapest, MagvetĘ u. 11.

Befogadó Gyermekotthonok

A 4230 címkódú Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében mĦködtetett

4210

430118

430117

430116

430115

430113

430112

1158 Budapest, Pestújhelyi u. 66.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
1211 Budapest, Templom u. 13.
Bp. FĘv. Önk. Aga Gyermekotthona
1186 Budapest, Tövishát u.2
Bp. FĘv. Önk. József Attila Gyermekotthona
1191 Budapest, József Attila u. 65–69.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40.
Bp. FĘv. Önk. Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.

Név

a FĘvárosi Önkormányzat fenntartásában lévĘ, a gyermekvédelmi szakellátásban mĦködĘ utógondozói ellátást is nyújtó gyermekotthonok,
utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében mĦködtetett
befogadó otthonok, családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonainak
intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

430111 Bp. FĘv. Önk. Gyermekotthona

Címkód

1.062

Melléklet a 100/2009.(XII. 23.) FĘv.Kgy. rendelethez
a 22/1999. (V. 21.) FĘv . Kgy. rendelet 1. számú melléklete
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Név

MĦködési
kiadás *

MĦködĘ
Nyilvántartási
férĘhelyek ( fĘ ) napok száma

Családok Átmeneti Otthonai

Ált. Iskola, Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon
1121 Budapest, Hegyhát u. 35.
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk. , Spec. Szakisk. Egységes. Gyógyp.
Módsz.tan. Int. Diáko. és Gy.otth.
1142 Budapest, Rákospatak u. 101.
Vakok Óv., Ált. Isk. Spec. Sz.isk., Egys. Módsz.Int. Diáko. és Gy.o.
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Ált. Isk. Egys. Gyogyped. Módszert. Int. Diákotth. és Gyo.
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.
Csalogány Óvoda, Ált. Isk. Készs.fejl. Spec. Sz.isk., Egys. Gyp. Módsz.
Int., D.otth., Gy.otth.
1034 Budapest, San Marco u. 48–50.
Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
1035 Budapest, Miklós tér 5.
Általános Iskola és Gyermekotthon
8414 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.
Éltes Mátyás Ált. Isk. , Diákotthon és Gyermekotthon
1108 Budapest, Újhegyi sétány 9–11.
Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon
2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.

Többcélú intézmények Gyermekotthonai

288 720 986
0
206 600 556
0
109 024 815
0
141 441 607
0
210 101 439
0

32 484 041
0
23 614 148
0
106 703 749
0

152 730 471
0

58 195 617
15 769 586

79

46

51

54

51

27

20

16

40

80
14

*2009. évi működési kiadási előirányzat 4,1 %-os inflációval növelve, 5 %-os zárolással csökkentve.

3127

3125

3124

3123

3122

3121

3120

3118

3116



– 1142 Budapest, Rákosszeg park 4.
– 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365
365

7 286

8 424

5 857

10 482

15 510

10 827

3 235

5 562

10 461

1 993
3 086

218 580

252 720

175 710

314 460

465 300

324 810

97 050

166 860

313 830

59 790
92 580

Önköltség
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ

3 643

4 212

2 928

5 241

7 755

5 414

1 617

2 781

5 230

350
350

109 290

126 360

87 840

157 230

232 650

162 420

48 510

83 430

156 900

10 500
10 500

Intézményi térítési díj
Ft/nap/fĘ
Ft/hó/fĘ

a FĘvárosi Önkormányzat fenntartásában lévĘ, a gyermekvédelmi szakellátásban mĦködĘ utógondozói ellátást is nyújtó gyermekotthonok,
utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat körében mĦködtetett
befogadó otthonok, családok átmeneti otthonai, utógondozó otthonok, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonainak
intézményi térítési díjának összefoglaló táblázata

A 2127 címkódú FĘvárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei körében mĦködtetett

Címkód

1.062

Melléklet a 100/2009.(XII. 23.) FĘv.Kgy. rendelethez
a 22/1999. (V. 21.) FĘv . Kgy. rendelet 1. számú melléklete

2009. december 23.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
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FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2009. december 23.

Budapest Főváros Közgyűlésének
101/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendről
szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: R.) „Összefoglaló táblázat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő személyes
gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól” című, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet „Összefoglaló táblázat a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól” című, 1. számú melléklete lép.
(2) A R. „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
működő Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat
Befogadó Gyermekotthonokban fizetendő intézményi térítési díj” című, 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet „A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fizetendő intézményi térítési
díj” című, 3. számú melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. év február hónap első napján lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja az intézményt
fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok
megalkotását.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítást a működési költségek emelkedésében
megjelenő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő
járulékok, az élelmezési kiadások, a közüzemi díjak áremelkedése, valamint az általános forgalmi adó változása teszik indokolttá.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

2009. december 23.
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1. sz. melléklet a 101/2009 (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

Összefoglaló táblázat
a FĘvárosi Önkormányzat fenntartásában mĦködĘ
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól

Intézmény neve, címe

1.

A FĘvárosi Önkormányzat
által megállapított intézményi
térítési díj

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)

havi összege
(Ft/hónap) **

napi összege
(Ft/nap)

2.

3.

4.

134 680
126 476

54 200
55 200

1 807
1 840

134 680
126 476

68 000
68 700

2 267
2 290

134 680
126 476

66 400
67 400

2 213
2 247

125 798
117 594

61 400
62 300

2 047
2 077

125 798
117 594

68 100
69 900

2 270
2 330

148 594
140 390

57 600
66 000

1 920
2 200

148 594
140 390

60 600
66 000

2 020
2 200

148 594
140 390

55 200
60 900

1 840
2 030

IDėSEK OTTHONA
1. IV., Baross u. 100.
IV., Baross u. 100.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IV., Csokonai u. 38.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IV., Béla u. 18.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
2. Vázsonyi Vilmos IdĘsek Otthona
VI., Rózsa u. 67.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
IX., Knézits u. 14.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
3. VII., Dózsa György út 82/B.
VII., Dózsa György út 82/B.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
VI., Benczúr u. 46.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XVI., Pálya u. 31.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)

* Az átlagot jóval meghaladó minĘségĦ elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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2009. december 23.

1. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez

A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

Intézmény neve, címe

1.
4. X., Halom u. 31.
X., Halom u. 31.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
X., Óhegy u. 48. „A” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
X., Óhegy u. 48. „B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XXI., Tapló u. 1.
átlagos ápolás
X., Gergely u. 85. *
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
emelt szintĦ elhelyezés
5. XI., Kamaraerdei út 16.
XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
"C" épület *
fokozott ápolás (demens)
emelt szintĦ elhelyezés
XI., Rupphegyi út 7.
átlagos ápolás négyágyas szoba
átlagos ápolás kétágyas szoba
átlagos ápolás egyágyas szoba
fokozott ápolás (demens)
XI., Bánk bán u. 12-20.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
6. XII., Kútvölgyi út 20-22.
XII., Kútvölgyi út 20-22. *
emelt szintĦ elhelyezés
átlagos ápolás
III., Ányos u. *
emelt szintĦ elhelyezés
átlagos ápolás

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)
2.

A FĘvárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap) **
3.

napi összege
(Ft/nap)
4.

135 406
127 201

72 300
72 900

2 410
2 430

135 406
127 201

61 800
62 300

2 060
2 077

135 406
127 201

72 300
72 900

2 410
2 430

135 406

69 200

2 307

135 406
127 201
155 722

82 500
83 100
82 500

2 750
2 770
2 750

115 084
106 880

75 300
79 500

2 510
2 650

106 880
135 634

85 800
90 100

2 860
3 003

115 084
115 084
115 084
106 880

79 500
88 200
90 100
85 800

2 650
2 940
3 003
2 860

115 084
106 880

81 300
81 600

2 710
2 720

203 509
183 659

94 000
88 000

3 133
2 933

203 509
183 659

89 000
84 000

2 967
2 800

* Az átlagot jóval meghaladó minĘségĦ elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

Intézmény neve, címe

1.
XII., Mártonhegyi út 53.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XII., Zugligeti út. 58.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
7. XVII., Pesti út 117.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
Gondozóház

8. IdĘsek és Pszichiátriai Betegek
Otthona
XX., Virág B. u. 36.
„A” épület *
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
emelt szintĦ elhelyezés
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
XIX., Mészáros L. u. 26.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
9. 2100 GödöllĘ, Dózsa Gy. út 65.
GödöllĘ, Dózsa Gy. út 65. „A” épület
átlagos ápolás
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„Új” épület
2113 ErdĘkertes
10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)
2.

A FĘvárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap) **

napi összege
(Ft/nap)

3.

4.

183 659
175 455

62 000
65 000

2 067
2 167

183 659
175 455

62 000
65 000

2 067
2 167

106 016
97 812
106 016

74 100
80 000
90 000

2 470
2 667
3 000

121 856
113 651
142 406

78 000
80 000
83 300

2 600
2 667
2 777

121 856
113 651

59 300
62 400

1 977
2 080

121 856
113 651

68 300
70 000

2 277
2 333

117 559

76 800

2 560

117 559
109 355
117 559
117 559

58 200
62 000
80 000
48 000

1 940
2 067
2 667
1 600

92 709
84 505

57 000
60 000

1 900
2 000

144 615
136 411

66 900
69 900

2 230
2 330

* Az átlagot jóval meghaladó minĘségĦ elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található
** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete

Intézmény neve, címe

1
12. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.
„Nagykastély” épület átlagos ápolás
„Kiskastély” épület átlagos ápolás
„Pavilon” épület fokozott ápolás (demens)

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)
2.

A FĘvárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap) **

napi összege
(Ft/nap)

3.

4.

114 679
114 679
106 474

70 000
66 000
70 000

2 333
2 200
2 333

113 778
105 574

70 800
75 000

2 360
2 500

113 778
105 574

65 500
68 700

2 183
2 290

113 778
105 574

59 600
62 400

1 987
2 080

113 778
105 574
113 778

51 200
52 900
53 700

1 707
1 763
1 790

113 651
113 651

62 400
68 600

2 080
2 287

89 095
89 095

66 000
72 000

2 200
2 400

15. 6422 Tompa
Szabadföld út 47.

141 450

52 000

1 733

16/a.Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona
8741 Zalaapáti, Deák F .u. 3.

121 596

55 000

1 833

13. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11.
„A” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„B” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
„C” épület
átlagos ápolás
fokozott ápolás (demens)
2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.
„A” , „B” és „C” épület átlagos ápolás
„C” épület fokozott ápolás (demens)
„G” épület átlagos ápolás
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
8/a.IdĘsek és Pszichiátriai Betegek
Otthona
XVIII., Ráday G. u. 3.
XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon
14. 9971 Szentgotthárd, Hunyadi út 29.
Hunyadi út 29.
Május 1. út 19. lakóotthon

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

2009. december 23.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2223

1. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet. 1. sz. melléklete

Intézmény neve, címe

1.

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)
2.

A FĘvárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap) **

napi összege
(Ft/nap)

3.

4.

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
16. Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona
8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.

121 596

55 000

1 833

17. 9919 Csákánydoroszló, FĘ u. 11.
„A” épület (Kastély épület)
„B” épület

143 414
143 414

58 000
60 000

1 933
2 000

18. 8713 Kéthely
Magyari út 35. „A” épület
Otthonház, Magyari út 35.
Bizalomház, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Ady E. u. 55.

143 854
143 854
143 854
143 854
143 854

69 000
69 000
69 000
69 000
69 000

2 300
2 300
2 300
2 300
2 300

19. 8331 Sümeg-Darvastó
Fogyatékos személyek lakóotthona
Félúton-Házak
Hagyományos elhelyezés

151 717
151 717
151 717

60 000
60 000
57 000

2 000
2 000
1 900

20. 2463 Tordas
Gesztenyés u. 1.
Hangya sor. 255/4 hrsz.
Somogyi B. út 35. lakóotthon

157 364
157 364
157 364

62 000
63 000
68 000

2 067
2 100
2 267

153 918
153 918

60 000
57 000

2 000
1 900

153 918

69 000

2 300

153 918

69 000

2 300

21. 9476 Zsira
Rákóczi F. u. 12.
9734 Peresznye
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, Flórián u. 54.
Fogyatékos személyek lakóotthona
Zsira, FĘ u. 1.

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

2224

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2009. december 23.

1. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelet. 1. sz. melléklete

Az Szt. 115. §-a
szerint számított
intézményi
térítési díj
(Ft/hónap)

Intézmény neve, címe

1.
22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS
INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI
SZÁLLÁSAI

2.

Bp., XIII., Dózsa György út 152.
Bp., VIII., Alföldi u. 6-8.
Bp., X., Bánya u. 37.
Bp., VIII., Kálvária u. 23.
Bp. XI., Kocsis u. 26.
Bp. IX., KülsĘ-Mester u. 84.
Bp. IX., Táblás u. 31.
Bp., X., Vaspálya u. 56.
Bp., IX., Gyáli út 33-35.
Bp., XV., KĘrakás park 1-8.

26 645
26 645
26 645
26 645
26 645
26 645
26 645
26 645
26 645

A FĘvárosi Önkormányzat által
megállapított intézményi térítési díj
havi összege
(Ft/hónap) **

napi összege
(Ft/nap)

3.

4.

9 200
4 600
5 100
7 700
8 500
7 200
6 700
7 200
8 700
9 000

307
153
170
257
283
240
223
240
290
300

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
*** Új intézményi térítési díj megállapítás

3. sz. melléklet a 101/2009. (XII. 23.) FĘv. Kgy. rendelethez
3. sz. melléklet a 12/1997. (III. 20.) FĘv. Kgy. rendelethez
A FĘvárosi Önkormányzat fenntartásában mĦködĘ CsecsemĘket, Kisgyerekeket
és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fizetendĘ intézményi térítési díj
CsecsemĘket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok
egységes intézményi térítési díja:



naponta:

852 Ft/nap/fĘ

havonta:

25 560 Ft/hó/fĘ

2009. december 23.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2225

Budapest Főváros Közgyűlésének
102/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló
74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/A. § h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) keretei között a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és
feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Felügyelet a törvényekben, más jogszabályokban, illetve e rendeletben előírt feladatait illetékességi területén rendszeres, illetve folyamatos ellenőrzéssel látja el.”
(2) A R. 3. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„e) közreműködés a Fővárosi Önkormányzat bűnmegelőzési feladatainak megvalósításában, a főváros közbiztonságának és közrendjének védelmében,”
2. §
(1) A R. 4. §-a felvezető mondata és a) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„4. § A Felügyeletnek a helyi közutak igénybevételét
és a várakozás rendjét érintő, külön jogszabályban részletezett feladatai különösen:
a) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott védett övezetekben közlekedő és várakozó járművek
behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulásainak, a várakozási övezetekben várakozó járművek
várakozási hozzájárulásainak, valamint a védett
és a várakozási övezetekben a várakozás feltételeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a
hozzájárulás kiadójának értesítése,”

a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműveken, ha a szabálytalanul elhelyezett járművek
balesetveszélyt nem jelentenek és a forgalmat nem
akadályozzák,
d) az üzemben tartó és a rendőrség értesítése mellett a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű elszállítással történő eltávolítása, ha az - a
közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben – a közúti forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot veszélyezteti,
e) a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon
jármű - a rendőrség egyidejű értesítése melletti
elszállítással történő - eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak
az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem
tesz eleget,”
(3) A R. 4. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„g) a Közgyűlés által rendeletben meghatározott korlátozott forgalmú közutakon, valamint korlátozott
forgalmú övezetekben közlekedő, a korlátozás alá
eső járművek behajtási hozzájárulásainak ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, a hozzájárulás
kiadójának értesítése.”
3. §
A R. az alábbi új 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Amennyiben a helyi közúton elhelyezett üzemképtelen jármű elszállítása saját hatáskörében nem biztosítható, a Felügyelet a jogellenes közterület-használat megszüntetése érdekében a közútkezelőt, vagy annak
megbízottját haladéktalanul értesíti.”
4. §
A R. az alábbi új 4/B. §-sal egészül ki:

(2) A R. 4. § c)-e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) kerékbilincs alkalmazása a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve

„4/B. § (1) A Felügyelet a közigazgatási bírsággal
sújtható, külön kormányrendeletben meghatározott közúti közlekedési szabályszegések bizonyítása érdekében a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2)
bekezdésében biztosított képfelvétel készítési és továbbítási jogosultságot gyakorol.

2226

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

(2) A Felügyelet ellátja a fővárosi tulajdonú közterületeken, a Fővárosi Önkormányzat által telepített térfelügyeleti technikai rendszer kezelését és az ennek során
keletkező adatoknak a jogszabályok szerinti felhasználását a közterületek rendjének ellenőrzése során.
(3) A Felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve
bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a Közgyűlés
dönt.”
5. §
(1) A R. 6. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„a) A főváros belterületén a kóbor állatok befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása. Ez a rendelkezés nem
alkalmazható az ebfuttatás céljára kijelölt területen szabadon engedett, valamint a megkülönböztető jelzéssel ellátott vakvezető ebekre és a rendvédelmi szervek szolgálati célra használt ebeire.”
(2) A R. 6. § (2) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:
„c) Állattetem térítés ellenében történő átvétele, ártalmatlanításáról gondoskodás.”
(3) A R. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Felügyelet a befogott ebeket legalább 15 napig
tartja. Ezen az időn belül a befogott ebet a tulajdonosa a
tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja.”
6. §
A R. 7. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen az
APEH és a Fogyasztóvédelmi Hatóság fővárosi szerveivel;”

2009. december 23.
8. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát
veszti:
a) a R. 4. § b) pontja
b) a R. 6/A. § (3) és (4) bekezdése,
c) a R. 8. § (4) – (7) bekezdései,
d) a R. 9. §-a.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A R. módosítását az újonnan megjelent és a Fővárosi
Önkormányzat részére feladatokat meghatározó jogszabályok hatálybalépése teszi szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Egyrészt annak érdekében, hogy a főváros területén
a Fővárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) tevékenysége a nap 24 órájában, továbbá szabad- és munkaszüneti napokon is biztosítható legyen,
másrészt a megfelelő munkarend(-ek) megválasztásához
szükséges, hogy a fenntartó önkormányzat rendeletében
rendelkezzen a Felügyelet - fenntartó által elvárt, napi
eseményekhez igazodó, rendszeres, illetve folyamatos jelenlétéről.
A R. 3. § (2) bekezdés e) pontjának módosítása a Kftv.
1. § (4) bekezdés d) pontja módosított szövegének átvételét tartalmazza azzal a kiegészítéssel, hogy a társadalmi
bűnmegelőzés feladatai közül a Felügyelet nem választ
szabadon, hanem – mint a Fővárosi Önkormányzat intézménye – a Fővárosi Önkormányzat által vállalt és végzett
bűnmegelőzési feladatokban közreműködik.

7. §
A 2. §-hoz
A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Felügyelet közterület-felügyelői esetében az
egyenruha karjelzésén a főváros címere és a »Fővárosi
Közterület-felügyelet« felirat, a kerületi közterület-felügyelő esetében az egyenruha karjelzésén a kerület címere és a kerületi közterület-felügyelet megnevezése viselhető.”

A R. 4. §-ának felvezető mondata korábbi megfogalmazása, a „Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai” félreértelmezhető és pontosításra szorul. Az új szövegrész ennek javítását és egyértelművé tételét biztosítja
azzal, hogy összefoglalóan megnevezi, mire irányulnak
a közterületek jogszerű használatára irányuló sajátos, a
közúti közlekedéssel szorosan összefüggő ellenőrzési
feladatok és eljárások.

2009. december 23.
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A R. 4. § a) pontjában foglaltak kiegészítése azért
szükséges, mert a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv.
Kgy. rendelet nemcsak behajtási, hanem behajtási-várakozási, továbbá várakozási hozzájárulást is megkülönböztet, illetve hozzájárulás nélküli várakozási feltételeket is előír. A módosítás ennek pontosítására irányul.
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A 4/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladat már
korábban szerepelt a R. 4. § g) pontjaként, de az nem illett bele a korábbi főcím („közlekedésrendészeti feladatok”) felsorolásai közé. A javaslat célszerűnek tartja a
térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatait külön szakaszban rögzíteni.
A 4/B. § (3) bekezdésében foglalt kiegészítést a Kftv.
által megállapított új feladat ellátása indokolja.

A R. 4. § c)-e) pontjainak kiegészítése a Kftv. 20. §
(1)-(3) és (6) bekezdésében foglaltakkal való összhang
megteremtését szolgálja.

Az 5. §-hoz

A R. 4. § g) pontjában javasolt új feladatot a Budapest
főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv.
Kgy. rendelet határozta meg, így ennek beillesztése a helyi közutak igénybevételét és a várakozás rendjét érintő
feladatok közé indokolt.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint „A települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat
kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.” Tehát a törvény nemcsak az ebek, hanem
a kóbor állatok befogásáról rendelkezik. A R. 6. § (1) bekezdésének a) pontját ennek megfelelően szükséges módosítani.

A 3. §-hoz
A közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályi változások nem érintették a közútkezelő járműelszállításra vonatkozó, a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KpM - BM rendelet 59. §-ában meghatározott jogkörét. A felügyelő azonban a továbbiakban a
közútkezelői elszállításban – az eddigi törvényi felhatalmazás megszűnése miatt - nem működhet közre. A város
közterületi rendjének fenntartása ugyanakkor indokolja,
amennyiben saját hatáskörében az nem lehetséges, az engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező,
továbbá más üzemképtelen jármű elszállítása érdekében
a Felügyelet feladatot kapjon a közút kezelőjének haladéktalan értesítésére.
A 4. §-hoz
A közúti közlekedési balesetek megelőzése, a közúti
közlekedési fegyelem szilárdítása olyan kiemelt társadalmi feladat, amelynek megvalósításában az önkormányzati szervezetek közreműködése is indokolt. A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdése lehetővé teszi egyes közúti közlekedési szabályszegések esetén közigazgatási bírság alkalmazását, ennek érdekében a szabályszegések képi dokumentálását.
A közigazgatási bírság kiszabására a rendőrség, a külön
szabályoknak megfelelő módon történő bizonyító erejű
képfelvételek készítésére pedig a rendőrség, a közút kezelője, továbbá az út használatáért díjszedésre, valamint
a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv, illetve szervezet
jogosult. A R. új 4/B. §-a a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azzal összhangban biztosítja a Felügyelet számára a képfelvétel készítési és továbbítási jogosultságot.

A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének
5.1.1.2.7. (Állati eredetű hulladékok) pontja tartalmazza,
hogy a lakosságnál elhullott kedvenc állatok begyűjtéséről az Illatos úti Ebrendészeti telep gondoskodik, ezért
indokolt a két rendelet összhangjának megteremtése, melyet a R. 6. (2) bekezdésének új c) pontja biztosít.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
„5.§ (5) Aki ebek, illetve egyéb kóborló húsevő emlősállatok befogásával, illetve tartásával foglalkozik,
vagy akit jogszabály kötelez erre, minden rendelkezésére álló eszközzel köteles megkísérelni a tulajdonos értesítését az állat befogásáról a befogást követő tizenöt napon belül.
(6) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint befogott, embert nem mart, húsevő emlősállat csak egy évnél nem régebbi, igazolt veszettségoltás után adható ki.
A korábbi tartójának vissza nem adott húsevő emlősállat a tizenöt nap után értékesíthető, vagy véglegesen elhelyezhető.”
Erre figyelemmel a befogott ebek tartási idejét 14 napról „legalább 15 napra” kell módosítani, melyet a R. 6. §
(3) bekezdése tartalmaz. A veszettség szempontjából aggályos eb, macska hatósági megfigyelési ideje 14 nap, illetve 90 nap, nem változik.
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A 6. §-hoz
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A 8. §-hoz

A R. 7. § b) pontjának módosítását a fogyasztóvédelmi
hatóság létrehozásáról rendelkező jogszabályban használt új megnevezés indokolja.
A 7. §-hoz
A Kftv. 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület-felügyelő ruházatán viselhető karjelvény leírását külön jogszabály tartalmazza. A helyi önkormányzat rendeletében
a település jelképének karjelzésként való viselése engedélyezéséről rendelkezhet.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A hatályát vesztő felsorolt jogszabályhelyek részben
törvényben szabályozott, illetve részben törvény alapján
a miniszter szabályozási körébe rendelt előírásokat tartalmaznak. A Rendelet 9. §-ában rögzített köztisztviselői
jogviszonyra vonatkozó szabályok a Kftv. 2. §-ában kerültek megállapításra.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
103/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról
szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 4. §-ában és a 49/H. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésére is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001.
(X. 24.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
§-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A rendelet 4-8. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, és főpolgármester-helyettesek tekintetében is alkalmazni kell.
(3) A prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban álló a prémiumévek programról és a
különleges foglalkoztatási állományról rendelkező 2004.
évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint és mértékben jogosult a cafetéria juttatásra.”

(2) A köztisztviselő a javára az adóévben megállapított keretösszegen belül –– az szja törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel – az alábbi cafetériaelemek közül jogosult választani:
a) munkáltatói hozzájárulás a köztisztviselő önkéntes
kölcsönös nyugdíjpénztári tagságához;
b) munkáltatói hozzájárulás a köztisztviselő önkéntes
kölcsönös egészségpénztári, vagy az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári tagságához;
c) helyi utazási bérlet,
d) meleg étkeztetésre jogosító étkezési utalvány,
e) iskolakezdési támogatás,
f) üdülési csekk,
g) ingyenes, vagy kedvezményes internet-használat.”
5. §
A rendelet 8/A. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) A rendelet 7. §-ában és a 8. § (3) bekezdésében
megállapított további juttatások és támogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg,
a 7-8. §-ban biztosított juttatások kifizetésének rendjét és
módját, a visszafizetés rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója jogszabályok keretei között a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.”

2. §
6. §
A Rendelet 2/A. §-a kiegészül az alábbi c) ponttal:
Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
„c) az ügykezelő alapilletménye 10%-ának”
3. §
A rendelet 3. §-a hatályát veszti.
4. §
A rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (2)
bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„8. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi
Közterület-felügyelet köztisztviselőjét megillető cafetériajuttatás éves összege a Ktv. által meghatározott mindenkori legfelső mérték.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

A 2. §-hoz

Általános indokolás

A hatályos Rendelet 1. § (1) bekezdésére figyelemmel
– a Ktv. 67. § (1) bek. alapján – a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél kinevezett
ügykezelő a 2/A. § b) pontjában a középiskolai végzettségű köztisztviselőre irányadó mértékű illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítésre jogosultak
körének pontosítása teszi szükségessé a szakasz módosítását.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról rendelkező 2009.
évi CIX. törvény 2010. január 1. hatállyal új alapokra helyezi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályrendszerét. A Ktv. módosuló 49/F. §-a szerint a köztisztviselőknek adható juttatások köre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (továbbiakban: szja tv.) 70. § (2) bek.
a), b), d), e) pontjaiban és (5) bekezdésében felsorolt
kedvezményes (25%-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, illetve kiegészül (adóterhet nem viselő) a
köztisztviselő internet-használati díjának átvállalásával,
amelyek cafetéria-rendszerben biztosíthatók. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról rendelkező 2004. évi CXXII. törvény (Péptv.)
hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszonyban álló jogosultságát a juttatásra a vonatkozó törvényi rendelkezés alapozza meg.

A 3. §-hoz
A 2010. január 1-jétől hatályos Ktv. 49/F. § értelmében a juttatás kizárólag cafetéria-rendszerben, választható juttatásként adható.
A 4. §-hoz
A szakasz meghatározza a cafetéria-juttatás éves mértékét, valamint a köztisztviselőt a Ktv. 49/F. § alapján
megillető cafetéria-rendszerben választható béren kívüli juttatásokat sorolja fel.

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó törvénymódosítások indokolják a Főpolgármesteri Hivatalban és a
Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását. Egyidejűleg a Rendelet
2/A. §-ban a köztisztviselők és ügykezelők részére megállapított illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezés
technikai pontosítása vált szükségessé az egységes értelmezés okán.

A rendelet 7. §-ában és a 8. § (3) bekezdésében meghatározott juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg,
továbbá a 7-8. §-ban biztosított juttatások kifizetésének
rendjét és módját, a visszafizetés rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója jogszabályok kerete között a közszolgálati
szabályzatban állapítja meg.

Részletes indokolás

Az 6. §-hoz

Az 1. §-hoz

A 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A hatályos Rendelet 1. § (2) bekezdésének módosítását a Rendelet 3. §-ának hatályon kívül helyezése, továbbá a 8. §-ának módosítása indokolja. A Péptv. 4. § (5) bekezdése alapján a prémiumévek programban résztvevő
köztistviselőt a Ktv. szerinti cafetéria-juttatás 30 %-a illeti meg, ezért vált szükségessé a (3) bekezdés módosítása.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
104/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló
80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés és
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése 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 járművek közúti közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben
foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008.
(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
c)–d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része;
d) telephely: a tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű közúti árufuvarozói engedély kivonatában feltüntetett cím;”
2. §
A R. 3. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető
jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,”
3. §
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A korlátozott forgalmú közútra behajtási hozzájárulás nélkül behajthat,
a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,
b) a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

c) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető jelzéssel felszerelt, és azt jogszerűen használó jármű,
d) a külön jogszabályban meghatározott, megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkező jármű.”
4. §
A R. 7. § (3)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében a kérelmező nevét,
személyi igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait, a szállítás pontos címét/címeit, áruszállítás
esetén az áru megnevezését,
d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét,
forgalmi rendszámát,
e) a hozzájárulás típusát,
f) az övezet megnevezését,
g) a kért érvényességi időtartamot,
h) a kérelem indokait,
i) a költségtérítés befizetésének igazolását.
(4) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével
egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. On-line vagy elektronikus formában
benyújtott kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni.”
5. §
A R. 7. § (6) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a megengedett legnagyobb össztömeg-korlátozást meghaladó szállítmány megbontható,”
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6. §

9. §

A R. 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a R. 7. § (2) bekezdése.

„(2) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behajtási hozzájárulás és kombinált behajtási hozzájárulás
éves behajtási díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amelyből kedvezmény illeti meg a kérelmezőt az
alábbiak szerint:
a) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a
kedvezmény mértéke 10%,
b) ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a
kedvezmény mértéke 30%,
c) ha a kérelmezett gépjármű 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 tehergépjárművek esetén a kedvezmény mértéke
10%, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépjárművek
esetén a kedvezmény mértéke 20%,
e) ha a hozzájárulás ugyanazon kérelmező
ugyanazon tehergépjárművére ugyanarra az
övezetre vonatkozóan egy naptári évben legalább 280 napra érvényes, a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek esetén 10%, a 7,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetén 20%, a naptári
évet követően kérelmezett behajtási hozzájárulásból levonásra kerülő kedvezmény,
f) ha a közúti közlekedési vállalkozás telephelye,
tárolóhelye igazoltan a főváros közigazgatási területén belül található, és ezen bejelentés
2009. 01. 01-ét megelőzően történt, a kedvezmény mértéke 10%,
g) ha a hozzájárulás este 20 óra és reggel 6 óra
közötti időszakra vonatkozik, a kedvezmény
mértéke 30%.”
7. §
A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
8. §
A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A R. hatálybalépése óta eltelt időszak tapasztalatai, a
kerületi önkormányzatok kezdeményezésére, vagy azok
támogatásával javasolt, az egyes kerületek ipari körzeteinek megközelítését segítő célforgalmas útvonalak kijelölése, valamint a forgalomtechnikai tervezés során a
megvalósíthatóság, illetve a korlátozott forgalmú övezetek egyértelmű kialakítása miatt szükséges a rendelet
módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A R.-ben használt költségtérítés és telephely fogalmak
pontosítása. A költségtérítést a kérelem benyújtásakor
kell megfizetni, mivel a benyújtott kérelem és az át nem
vett behajtási hozzájárulás esetén is felmerülnek a kérelem elbírálásával kapcsolatos költségek.
A 2–3. §-okhoz
A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető jelzéssel felszerelt jármű is behajthat, azonban
pontosítani kell, hogy csak abban az esetben, ha a jelzést
jogszerűen használja.
A 4. §-hoz
A kérelem adatainak, mellékleteinek pontosítását tartalmazza, mind papír alapú, mind on-line és elektronikus
formában történő benyújtás esetén.
Az 5. §-hoz
Nyelvi pontosítást tartalmaz.
A 6. §-hoz
A R. 2. számú melléklete a havi behajtási díjak helyett
éves behajtási díjakat határoz meg, így az erre vonatkozó
hivatkozás módosítása szükséges.
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A 7. §-hoz

A 8. §-hoz

A R. 1. számú melléklete a korlátozott forgalmú övezetek területi lehatárolását tartalmazza. A kerületi önkormányzatoktól, a fuvarozásban érdekelt gazdasági
társaságoktól és szervezetektől érkezett célforgalmas útvonalmódosítási kérelmek megvizsgálása után az átláthatóságot biztosítva célszerű a teljes melléklet módosítása.

A Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez
hasonlóan célszerű a behajtási díjak éves összegét megadni, mivel így könnyebben számolható az egy napra
jutó díj.
A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. számú melléklet a 104/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
1. számú melléklet a 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
Korlátozott forgalmú övezetek
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

Buda
– Területe: a Bem rakpart–Jégverem utca–Fő utca–Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Szent Gellért rakpart–Szent Gellért tér–Műegyetem rakpart–Goldmann György tér–Irinyi József
utca–Október 23. utca–Bocskai út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás utca–Magyar jakobinusok tere–
Krisztina körút–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Margit körút által határolt terület, valamint a határoló
utak és terek közül a Bem rakpart, a Jégverem utca, a Fő 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 Műegyetem rakpart.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet, a Tölgyfa utca.
– Kivéve célforgalommal: a Fehérvári út (Október 23. utca és Fehérvári úti piac közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Kelenvölgy
– Területe: a Balatoni út–Egér út–Csákvár utca–balatoni vasútvonal–Ady Endre út–Horogszegi határsor–Bódog utca
által határolt terület, valamint a határoló utak és terek közül a Horogszegi határsor és a Bódog utca.
– Időbeli 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–Sóház utca–
Vámház körút–Fővám 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 és terek 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.
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Határ út–Ady Endre út–Corvin körút–Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–szolnoki vasútvonal Lakatos út–Gyömrői út–Hangár utca–Felsőcsatári út–Álmos utca–Frangepán utca–Csévéző út–Ráday Gedeon utca–
Fedezék utca–szolnoki vasútvonal – városhatár–M5 bevezető szakasza–Vecsési út–Hunyadi János utca–Nagykőrösi
út által határolt terület, beleértve – az Ady Endre út, a Corvin körút, a Határ út, az Üllői út, a Gyömrői út, a Lehel
utca, a Vak Bottyán utca, a Nagykőrösi út, az M5 bevezető szakasza, a Ráday Gedeon utca és Vecsési út kivételével
– a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
– Besence utca, Hengersor utca, Ipacsfa utca, Közdűlő utca (Ipacsfa utca és Nagykőrösi út közötti szakasza), Liszt Ferenc utca,Méta utca (Nagykőrösi út és Besence utca közötti szakasza), Üllői út, Puskás Ferenc utca (Hengersor utca
és Vaslemez utca közötti szakasza), Ráday Gedeon utca (Fedezék utca és Gyömrői út közötti szakasza), Reviczky
utca (Vaslemez utca és Liszt Ferenc utca közötti szakasza),Vas Gereben utca, Vaslemez utca, Zádor utca.
– Kivéve célforgalommal: Fedezék utca (Ráday Gedeon utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasza), Hofherr Albert
utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Jegenyefa sor, Lakatos út (Nefelejcs utca és
Jegenyefa sor közötti szakasza), Liget utca, Nefelejcs utca (Lakatos utca és Csillag utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.
7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–
Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Margit körút–Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–Lajos utca
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által határolt terület, beleértve a határoló utak és terek közül a Moszkva tér, a Margit körút, a Bem József utca, valamint a Tölgyfa utca.
– Időbeli 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–Duna által határolt terület,
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek, Pest 3,5 t-ás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: Aba utca, Kőbányai út (Könyves Kálmán körút és Kőbányai út 31. közötti szakasza), Mohács utca (Vágány utca és Szabolcs utca közötti szakasza), Szabolcs utca (Mohács utca és Aba utca közötti szakasza), Vágány utca (Róbert Károly körút és Mohács utca közötti szakasza), Vaskapu utca (Vágóhíd utca és Haller
utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig.
Pesterzsébet
– Területe: a Határ út–Helsinki út–Wesselényi utca–Lenke utca–Bólyai János utca–Vágóhíd utca–Alsó határút–Köves
út–Szentlőrinci út–M5 bevezető szakasza–Nagykőrösi út által határolt terület.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
Észak-Buda
– Területe: a Duna–Budai alsó rakpart (Margit hídi lehajtóig)–Árpád fejedelem útja–Lajos utca–Szépvölgyi út–
Zöldlomb utca–Csatárka út–Kapy út–Csévi út–Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Budai alsó rakpart.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek, 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.
– 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 Kazal utca közötti szakasza), Ipartelep utca, Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kiss János utca, Kunigunda útja (Fehéregyházi út és Keled út közötti szakasza), Madzsar József utca (Ipartelep utca és Pünkösdfürdő utca közötti szakasza), Mozaik utca,
Nagybátonyi utca, Perényi út (Bécsi út és Nagybátonyi utca közötti szakasza), Pomázi út, Szőlőkert utca, Törökkő
utca, Zaj utca (Kunigunda útja és Zaj utca 24. közötti szakasza), Záhony utca (Szentendrei út és Jégtörő utca közötti szakasza).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Hegyvidék
– Területe: a Budakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–Alkotás
utca–Budaörsi út–M1-M7 bevezető szakasza–városhatár által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezet.
– Kivéve célforgalommal: M1-M7 bevezető szakasza (a városhatár és az Egér út között), Budaörsi út (városhatár és
az Egér út között), Dél-budai tehermentesítő út (Egérút).
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Buda
– Területe: a Budai alsó rakpart–Duna–városhatár–M1-M7 bevezető szakasza–Budaörsi út–Villányi út–Karolina út–
Bocskai út–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 főközlekedési út bevezető szakasza (városhatár
és M0 közötti szakasz).
– Kivéve célforgalommal: 6-os számú főközlekedési út bevezető szakasza (M0 és Hunyadi János út közötti szakasza), Balatoni út (M0 és Szabadkai utca közötti szakasza), Bányalég utca, Borszéki utca (Andor utca és Thán Károly
utca közötti szakasza), Budafoki út (Dombóvári út és Hunyadi János út közötti szakasza), Campona utca, Dél-bu-
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dai tehermentesítő út (Egér út) (Budaörsi út és Andor utca közötti szakasza), Dombóvári út (Budafoki út és a Vízpart utca közti szakasza), Dózsa György út (Balatoni út és Kamaraerdei út közötti szakasza), Fonó utca, Gyár utca,
Hajtány sor (Csákvár utca és Andor utca közötti szakasza), Háros utca (Nagytétényi út és a 6. számú főközlekedési út közötti szakasza), Hengermalom utca (Budafoki út és Duna közötti szakasza), Hunyadi János út, Lágymányosi
híd, M1-M7 bevezető szakasza (városhatár és Egér út között), Nagytétényi út (Jókai Mór utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Bányalég utca közötti szakasza), Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú
főközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).
– Időbeli 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 bevezető szakasza (Hungária körút és városhatár közötti szakasza), Árpád híd, Róbert Károly körút
– Kivéve célforgalommal: Bogáncs utca (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Drégelyvár utca (Késmárk utca
és Molnár Viktor utca közötti szakasza), Duna sor, Dunakeszi összekötő út (Károlyi Sándor utca és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza), Felsőkert utca, Fóti út (Váci út és Megyeri út közötti szakasza), Garam utca, Harsányi
Kálmán utca (Székely Elek utca és Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Irányi Dániel utca (Megyeri út és a
Baross utca közötti szakasza), Ipari park utca, Íves út, Kanizsai Dorottya utca (Székely Elek utca és a Visonta utca
közötti szakasza), Károlyi Sándor út (Székely Elek utca és a Dunakeszi összekötő út közötti szakasza), Késmárk
utca, Külső Váci út (M0 és városhatár közötti szakasza), Lőcsevár utca (Molnár Viktor utca és a Rákospalotai körvasút sor közötti szakasza, Megyeri út (Megyeri út 53. és Íves út közötti szakasza, valamint a Váci út és a Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca, Molnár Viktor utca (Drégelyvár utca és Lőcsevár utca közötti szakasza) , 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), Rákospalotai körvasút sor (Lőcsevár utca és a 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),
Székely Elek utca (Károlyi Sándor út és Harsányi Kálmán utca közötti szakasza) Tímár utca, Váci út (Garam utca
és az M0 közötti szakasza), Városkapu utca, Veres Péter út (Szabadföld út és Sarjú utca közötti szakasza), Vezseny
utca, Visonta utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Kelet-Pest
– Területe: a Szabadföld út–Veres Péter út–Kerepesi út–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Üllői út–Ferihegyi
repülőtérre vezető út–Üllői út–városhatár által határolt terület, beleérve a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek, Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.
– Kivéve célforgalommal: a Vaspálya utca–Kőér utca–Basa utca–Száva utca–Fogadó utca–Gém utca–Hízlaló tér–
Fertő utca–Bihari út–Horog utca–Kőbányai út–Liget tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket,
a Tündérfürt utca–Eszterlánc utca–Ezüstfa utca–Tarkarét utca–Bogáncsvirág utca–Fátyolka utca–Jászberényi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Jászberényi út–Maglódi út–Sírkert utca–Kozma utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Halom utca–Kolozsvári utca–Füzér utca–Liget utca által
határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, Bökényföldi út (Rákosligeti határút és Zsemlékes utca közötti szakasza), Cinkotai út, Ferihegyi repülőtérre vezető út (Gyömrői út és városhatár közötti szakasza), Gyömrői út,
Horog utca, Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és 501. utca közötti szakasza), Keresztúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári utca közötti szakasza), Korponai utca (Liget tér és Liget utca közötti szakasza), Kőbányai út (Vaspálya utca
és a Kőbányai út 31. közötti szakasza), Liget utca (Korponai utca és Halom utca közötti szakasza), Nagytarcsai út,
Pesti út (501. utca és Cinkotai út közötti szakasza), Rákosligeti határút, Simongát utca, Szabadföld út (városhatár és
a Sarjú utca közötti szakasza), Újhegyi út (Gyömrői út–Újhegyi út 7. közötti szakasza), Vaspálya utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Dél-Pest
– Területe: a Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Máriássy utca–Soroksári
út–Vágóhíd utca–Lechner Ödön fasor–Boráros tér–Duna–Soroksári Duna-ág–városhatár által határolt terület, beleértve – a Boráros tér kivételével – a határoló utakat és tereket.
– Kivéve: Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet, Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet. M0
autóút, M5 bevezető szakasza (Nagykőrösi út és városhatár között), Gyáli út (Határ út és Könyves Kálmán körút közötti szakasza), Nagykőrösi út (Határ út a Nagybani piac kapuja közötti szakasza).
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– Kivéve célforgalommal: a Hofherr Albert utca–Kócsag utca–kecskeméti vasútvonal–Iparos utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Soroksári út–Könyves Kálmán körút–Mester utca–Illatos út–Gubacsi út–
Szabadkai út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, M5 bevezető szakasz–Szentlőrinci út csomópont le- és felhajtó ágai, Beöthy utca, Besence utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út (Táblás köz és Gyáli
út közötti szakasza), Grassalkovich út (Meddőhányó utca és Ócsai út közötti szakasza), Gyömrői út, Hajóállomás
utca, Helyi kikötő út, Hídépítő utca, Hofherr Albert utca (Nagykőrösi út és Hofherr Albert utca 3. szám közötti szakasza), Illatos út, Ipacsfa utca, Közdűlő utca, Kvassay Jenő út, Laczkovics utca, Lágymányosi híd, Meddőhányó
utca, Méta utca (Nagykőrösi út és Besence utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos
út közötti szakasza), Szentlőrinci út (M5 bevezető szakasz és Szentlőrinci út 17.sz.telep bejárata közötti szakasza),
Táblás utca (Illatos út és Kiskalmár utca közötti szakasza), Üllői út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza),
Zádor utca.
– Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.
Csepel
– Területe: A XXI. kerület közigazgatási területe
– Kivéve célforgalommal: Csepeli gyártelep területe, Budafoki út–Csőgyár utca–Corvin út–Védgát utca–Gubacsi
hídfő–Soroksári Duna ág–Duna által határolt terület, beleértve – a Gubacsi hídfő kivételével – a határoló utakat és
tereket. II. Rákóczi Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), Bajáki Ferenc utca, Csepeli út (a
városhatár és Lámpás utca közötti szakasza), Duna utca, Lámpás utca, Mag utca, Posztógyár utca, Ságvári Endre
utca (Duna utca és Sás utca közötti szakasza).
– Időbeli 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 104/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
2. számú melléklet a 80/2008. (XII. 30) Főv. Kgy. rendelethez
Egy övezetre érvényes behajtási hozzájárulás éves 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

60 000

63 000

100 800

151 200

252 000

465 000

756 000

Kelenvölgy

60 000

63 000

100 800

151 200

252 000

465 000

756 000

Pest

60 000

63 000

100 800

151 200

252 000

465 000

756 000

Dél-pest

60 000

63 000

100 800

151 200

252 000

465 000

756 000

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, 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

60 000

88 200

113 400

189 000

378 000

630 000

Közép-Pest

60 000

88 200

113 400

189 000

378 000

630 000

Pesterzsébet

60 000

88 200

113 400

189 000

378 000

630 000

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, 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

32 t felett

Észak-Buda

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Hegyvidék

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Dél-Buda

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Észak-Pest

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Kelet-Buda

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Dél-Pest

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

Csepel

60 000

100 800

151 200

252 000

465 000

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

Kombinált behajtási hozzájárulás éves behajtási díja
Övezet

12 t–13 t

13 t–16 t

16 t–24 t

24 t–32 t

Buda 12 tonnás

120 000

201 600

302 400

504 000

930 000

Pest 12 tonnás

158 400

268 800

403 200

672 000

1 239 996



32 t felett

A táblázatban megállapított díjak forintban értendők, és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
105/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés
és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő
várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos
szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ában, 63/A. § h) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § f) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„f) költségtérítés: a hozzájárulás kiadásának elbírálásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs,
technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része;”
2. §
A R. 2. § h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„h) parkolásüzemeltető: a tulajdonos önkormányzat,
vagy olyan természetes vagy jogi személy, aki/
amely a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás alapján a tulajdonos önkormányzat nevében – versenyeztetési eljárás útján történő megbízás esetén a saját nevében – jogosult a várakozási
díjak és pótdíjak beszedésére, beleértve az utólagos igényérvényesítést is;”

4. §
A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a várakozási övezetben a közúti várakozóhelyek száma a kétezret meghaladja, a kerületi
önkormányzat rendeletében a várakozási övezetet összefüggő területenként köteles legfeljebb kétezer férőhelyes
zónákra osztani.”
5. §
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A várakozási övezeteknek létesítéskor érvényes
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkezniük. A parkolásüzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének
megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai
kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni.”
6. §
A R. 6. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében,”
7. §
A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §
A R. 2. §-a az alábbi, új o)–p) pontokkal egészül ki:
„o) sportszövetség: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott társadalmi szervezet;
p) sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott társadalmi szervezet vagy
gazdasági társaság.”

„(2) A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a mozgásukban korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban
meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy
helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.”
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8. §

A R. 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A várakozási övezetekben, közúti várakozóhelyen
a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló, egy gépjárműre érvényes rakodótárcsa
alkalmazása esetén, a 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell
várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a rakodótárcsával jelezni kell, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében
jól látható módon kell elhelyezni. A rakodótárcsa jelzését
a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.”
9. §
A R. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab motoros triciklire, vagy egy darab háromkerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab négykerekű segédmotoros
kerékpárra, vagy egy darab oldalkocsis motorkerékpárra, vagy egy darab négykerekű motorkerékpárra, vagy
egy darab, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek
a lakos az üzemben tartója;”
10. §
A R. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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bb) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel.”
12. §
A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás – kérelemre – a várakozási övezet területén székhellyel, telephelylyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható,
az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, motoros
triciklikre, háromkerekű segédmotoros kerékpárokra,
négykerekű segédmotoros kerékpárokra, oldalkocsis motorkerékpárokra, négykerekű motorkerékpárokra, vagy
3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.”
13. §
A R. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„c) a kérelem beadásának időpontjában – valamenynyi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.”

„d) a kérelem beadásának időpontjában – valamenynyi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.”

A R. 13. §-a az alábbi, új (3) bekezdéssel egészül ki:

11. §

15. §

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. A kerületi önkormányzat ezen
díjat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja
és kedvezményeket határozhat meg az alábbiak szerint:
a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%,
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
ba) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

„(1) A védett övezetekbe – a 15. §-ban, a IV. fejezetben
és a IV/A fejezetben meghatározott kivételekkel – kizárólag a jelen szakaszban foglaltak szerint lehet behajtani,
illetve behajtani és ott várakozni.”

14. §

„(3) A rakodótárcsát a főpolgármester adja ki.”

16. §
A R. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„c) a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető
jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó jármű.”
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17. §

A R. 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Lakossági behajtási hozzájárulás – kérelemre –
annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a
védett övezet területén van, a védett övezet területén,
közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa
megjelölt gépjárművekre.”
18. §
A R. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab motoros triciklire, vagy egy darab háromkerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab négykerekű segédmotoros
kerékpárra, vagy egy darab oldalkocsis motorkerékpárra, vagy egy darab négykerekű motorkerékpárra, vagy
egy darab, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek
a lakos az üzemben tartója;”
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rekű segédmotoros kerékpárokra, oldalkocsis motorkerékpárokra, négykerekű motorkerékpárokra, vagy 3500
kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg
nem haladó tehergépkocsikra annak a gazdálkodónak
adható, amely a védett övezet területén, közterületen kívüli várakozóhellyel vagy közterületi kizárólagos várakozóhellyel rendelkezik.”
21. §
A R. 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás
– kérelemre – a védett övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, motoros triciklikre, háromkerekű segédmotoros kerékpárokra,
négykerekű segédmotoros kerékpárokra, oldalkocsis motorkerékpárokra, négykerekű motorkerékpárokra, vagy
3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.”
22. §

19. §
A R. 17. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„d) a kérelem beadásának időpontjában – valamenynyi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.”

A R. 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„d) a kérelem beadásának időpontjában – valamenynyi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan
parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.”
23. §

20. §
A R. 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Gazdálkodói behajtási hozzájárulás – kérelemre
– az általa megjelölt személygépkocsikra, motoros triciklikre, háromkerekű segédmotoros kerékpárokra, négyke-

A R. 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást – kérelemre – az kaphat, aki a védett övezetben
hibaelhárítást végez.”
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24. §

26. §

A R. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 29. §-a az alábbi, új (4) bekezdéssel egészül ki, a
(4) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul:

„(3) A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták alapdíját (a továbbiakban: védett övezeti alapdíj) a következő szorzószámokkal kell megállapítani:

„(4) Az igazolás kiállításától számított 15 percen túli
kilépés esetén a várakozási díjon felül a 28. § (4) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott pótdíjat is meg kell
fizetni.”

Járműfajták
személygépkocsi, a motoros tricikli, a háromkerekű
segédmotoros kerékpár, a négykerekű segédmotoros
kerékpár, az oldalkocsis motorkerékpár, a
négykerekű motorkerékpár, 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó tehergépkocsi
3501 kilogramm és 6000 kilogramm közötti
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
6001 kilogramm és 12 000 kilogramm közötti
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
12 001 kilogramm és 16 000 kilogramm közötti
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
16 001 kilogramm és 24 000 kilogramm közötti
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
24 001 kilogramm és 32 000 kilogramm közötti
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi
32 000 kilogramm feletti megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsi
Autóbusz
25. §
A R. 24. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Szorzószámok a
4.
1.
2.
3.
díjtételű területeken

2

1,5

1,25

1

2

1,5

1,25

1

3,2

2,4

2

1,6

3,2

2,4

2

1,6

6,4

4,8

4

3,2

14,4

10,8

9

7,2

24

18

2

1,5

15
1,25

12
1”
27. §

A R. az alábbi 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A §

„(5) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás
várakozási díját a kerületi önkormányzat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja, és kedvezményeket határozhat meg az alábbi keretek között:
a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke legfeljebb 100%,
b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
ba) legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bb) legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
bc) legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű az
EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel.”

A Budai Vár védett övezetébe áruszállítási behajtásivárakozási hozzájárulás, közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás és szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás 12 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépjárművekre nem adható ki,
lakossági behajtási hozzájárulás és eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművekre csak útvonaltervvel együtt adható ki.”
28. §
A R. az alábbi, IV/A. fejezettel egészül ki.
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„IV/A FEJEZET
Margitsziget védett övezet
29/B. §
(1) Sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás
– kérelemre – a Margitsziget védett övezet területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, vagy az övezet területén található sportlétesítménnyel kötött megállapodással, bérleti szerződéssel rendelkező sportszövetségnek és
sportszervezetnek adható, az általa megjelölt személygépkocsikra, motoros triciklikre, háromkerekű segédmotoros
kerékpárokra, négykerekű segédmotoros kerékpárokra,
oldalkocsis motorkerékpárokra, négykerekű motorkerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.
(2) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
a) a költségtérítés megfizetése,
b) a várakozási díj megfizetése,
c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentességnek igazolása,
d) a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi parkolásüzemeltető nyilvántartása
szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30
napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.
(3) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás a Margitsziget védett övezetébe való behajtásra és ott
közúti várakozóhelyen való időtartam-korlátozás nélküli
várakozásra jogosít.
(4) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő éves várakozási díj a védett övezeti alapdíj hétszázötvenszerese. A hozzájárulás várakozási díjából kedvezmény illeti meg a kérelmezőt a 24. § (6)
bekezdésének a)–c) pontja szerint.
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lásüzemeltető köteles a fizető várakozóhelyek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai
állapottervet készíteni.”
30. §
A R. 35. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú
várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj és a kizárólagos használatú várakozóhelyet jelző tábla alatti kiegészítő táblán feltüntetett
napi üzemidő szorzatának 250-szerese.”
31. §
A R. 38. § (2)–(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) magánszemély esetében a kérelmező nevét,
személyi igazolvány számát, lakcímét,
b) nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét,
c) szükség szerint a szerződéses partner adatait, a szállítás pontos címét/címeit, áruszállítás
esetén az áru megnevezését,
d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét,
forgalmi rendszámát,
e) a hozzájárulás típusát,
f) az övezet megnevezését,
g) a kért érvényességi időtartamot,
h) a kérelem indokait,
i) a költségtérítés befizetésének igazolását.

(5) Évente legfeljebb 250 darab sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki. A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a
hozzájáruláson feltüntetett időpontig, de legfeljebb a kiadás évének utolsó napjáig érvényes.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével
egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni. On-line vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén a (2) bekezdésben meghatározott
dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni.”

(6) A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester adja ki.”

32. §

29. §
A R. 30. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A fizető várakozóhelyeknek létesítéskor érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott
forgalomtechnikai tervvel kell rendelkezniük. A parko-

A R. 38. §-a az alábbi, új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadásának feltétele:
a) a tehergépjármű eredeti forgalmi engedélyének vagy másolatának bemutatása,
b) a rakodótárcsa költségének megfizetése.
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33. §

A R. 39. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2009. december 23.
36. §

A R. 47. § (6)–(8) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„39. §
(1) Jelen rendeletben meghatározott, a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a Rendvédelmi szervek, a Fővárosi Közterület-felügyelet és a kerületi Közterület-felügyeletek számára kiadott behajtási és
várakozási hozzájárulások kivételével – kiadásának, a
megrongálódott, elveszett, ellopott illetve megsemmisült
hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 2000 forint.
(2) A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás
végzésére szolgáló rakodótárcsa költsége 2000 forint.”
34. §
A R. 45. §-a az alábbi, új (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rakodótárcsa eredeti jogosultjának kérelmére a
megrongálódott rakodótárcsát – annak leadásával egyidejűleg – jelen rendeletben meghatározott költségtérítés
ellenében a rakodótárcsát kiadó – kérelemre – kicseréli.
(5) A rakodótárcsa elvesztését, ellopását, megsemmisülését a rakodótárcsát kiadó szervnél be kell jelenteni,
és a rakodótárcsa iránt ismételt kérelmet kell benyújtani.
A rakodótárcsát kiadó jelen rendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében a rakodótárcsa kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új rakodótárcsát.”
35. §
A R. 47. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte
el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati
irodájában a parkolójegy bemutatható. Amennyiben a
bemutatott parkolójegy jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjtartozást a parkolásüzemeltető törli a nyilvántartásból.
A parkolójegybemutatás lehetőségével naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási
esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás.”

„(6) A várakozási díjat, a várakozási díjkülönbözetet
és a pótdíjat a parkolás üzemeltető szedi be.
(7) Ha a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat az ellenőrzést követő 10 naptári napon belül nem fizették meg,
a parkolásüzemeltető a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően jár el. A külön jogszabályban meghatározott felszólításon a befizetési határidőt is fel kell
tüntetni. A felszólítás kiküldéséért a parkolásüzemeltető
jogosult a külön jogszabályban meghatározott adatlekérési díjat és jelen rendeletben meghatározott ügyviteli
költséget érvényesíteni.
(8) Ha a (7) bekezdésben meghatározott felszólításban megjelölt határidőig a várakozási díjkülönbözetet
és pótdíjat nem fizették meg, a parkolásüzemeltető jogosult a várakozási díjkülönbözet, a pótdíj, az adatlekérési díj és az ügyviteli költség iránti igényét bírói úton érvényesíteni.”
37. §
A R. 48. §-a az alábbi, új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A külön jogszabályban meghatározott felszólítás
kiküldésének ügyviteli költsége 2000 forint.”
38. §
A R. 49. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A kerékbilincs alkalmazására, illetve a gépjármű elszállítására külön jogszabályok szerint kerül sor.”
39. §
A R. 52. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen
járművek elszállítására külön jogszabályok szerint kerül sor.”
40. §
A R. 1. számú melléklet 1. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„1. Budai Vár
A Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a
Dísz tér, a Szent György utca, a Színház utca, valamint a Palota 6452/1 hrsz-ú ingatlana.”

2009. december 23.
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41. §

A R. 3. számú melléklet, 4 órás maximális várakozási idejű területek XI. kerületi felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„XI. kerület:
– A Szent Gellért tér–Kelenhegyi út–Minerva utca–
Kelenhegyi út–Kelenhegyi köz–Kelenhegyi lépcső–Ménesi út–Balogh lejtő–Villányi út–Tas vezér
utca–Ulászló utca–Bartók Béla út–Hamzsabégi út–
Budafoki út–Bogdánfy Ödön utca–Karinthy Frigyes út–Egry József utca–Sztoczek utca–Bertalan
Lajos utca–Budafoki út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Pipacs utca.
42. §
A R. 3. számú melléklet, Időtartam-korlátozás nélküli területek I. kerületi felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„I. kerület:
– A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca
és a Dísz tér közötti szakasza), a Szent György utca
és a Színház utca;
– a Szirtes út 32. és 34. szám alatti terület.”
43. §
A R. 3. számú melléklet, Időtartamkorlátozás nélküli
területek felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:
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„I. kerület:
– A Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca
és a Dísz tér közötti szakasza), a Szent György utca
és a Színház utca 0 órától 18 óráig;
– a Szirtes út 32. és 34. szám alatti terület.”
45. §
A R. 4. számú melléklet, 1. díjtételű területek, I. kerületi felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„I. kerület:
– A Csalogány utca–Bem rakpart–Clark Ádám tér–
Lánchíd utca–Ybl Miklós tér–Várkert rakpart–
Döbrentei tér–Krisztina körút–Moszkva tér–Széna
tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út
(a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza),
a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca 0 órától 18 óráig;
– a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca
és a Dísz tér közötti szakasza), a Szent György utca
és a Színház utca 18 órától 24 óráig.”
46. §
A R. 4. számú melléklet, 4. díjtételű területek XI. kerületi felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:
„XI. kerület:

„X. kerület:
– A Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–Hatház
utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

– A Móricz Zsigmond körtér–Bartók Béla út–
Hamzsabégi út–Budafoki út–Bogdánfy Ödön utca–
Karinthy Frigyes út által határolt terület, beleértve
– a Móricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út és a
Karinthy Frigyes út kivételével – a határoló utakat
és tereket;

„XIV. kerület:
– A Dózsa György út–Állatkerti út–Állatkerti körút–
Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Stefánia út Ifjúság
útja által határolt terület beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet;
– a Kerepesi út–Vezér utca–Ond vezér útja–Örs vezér
tere–Bánki Donát utca–Padlizsán utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

– a Kelenhegyi út–Minerva utca–Kelenhegyi út–
Kelenhegyi köz–Kelenhegyi lépcső–Ménesi út–
Balogh lejtő–Villányi út–Móricz Zsigmond körtér–Bartók Béla út–Ménesi út–Mányoki út által
határolt terület, beleértve – a Villányi út, a Móricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út, a Ménesi út
(Bartók Béla út és Mányoki út közötti szakasza) és
a Mányoki út kivételével – a határoló utakat és tereket, valamint a Pipacs utca.

44. §

47. §

A R. 4. számú melléklet, K1 díjtételű területek I. kerületi felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:

A R. 4. számú melléklet, 4. díjtételű területek felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:
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„X. kerület:
– A Kerepesi út–Fehér út–Gyakorló utca–Hatház
utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.
XIV. kerület:
– A Dózsa György út–Állatkerti út–Állatkerti körút–
Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Stefánia út Ifjúság
útja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet;
– a Kerepesi út–Vezér utca–Ond vezér útja–Örs vezér
tere–Bánki Donát utca–Padlizsán utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

2009. december 23.
50/A. §

A R. 55. § helyébe az alábbi rendelkezés kép:
„(1) A 2004. szeptember 1. előtt kijelölt várakozási
övezetek 2010. december 31-éig a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott „Korlátozott várakozási övezet” táblával is jelezhetők.
(2) A R. 2. § h) pontjában foglalt rendelkezés a 2009.
december 31-e előtt létrejött jogviszonyokat nem érinti.”
51. §
(1) A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

48. §
A R. 6. számú melléklet, II. fejezet a)–b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a parkolásüzemeltetési rendszerbe bevont terület létesítéskor érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel rendelkezik, majd a parkolásüzemeltetési rendszerbe
bevont terület üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által
igazolt forgalomtechnikai állapottervet készít;
b) a parkolási díjfizetés jegykiadó automaták használatával és mobiltelefonos parkolási fizetési rendszer
útján történik, mind a normál felhasználók, mind a
területen lévő gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkezők esetében;”
49. §
A R. 6. számú melléklet, II. fejezet cb) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„cb) munkanapokon 9.00 órától 17.00 óráig nyitva tartó, valamennyi parkolásüzemeltetővel közös ügyfélszolgálati irodát üzemeltetni, a parkolással kapcsolatos panaszokat felvenni,”
50. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet
7. számú melléklet „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök” jegyzéke V. Közúti közlekedés
fejezet az alábbi, új 26–27. pontokkal egészül ki:

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a R. 8. § (5) bekezdése, a 9. § (6) bekezdése, a
47. § (3) bekezdésének „– a start-stop rendszerű mobiltelefonos díjfizetés kivételével –” szövegrésze, az 50. §-a,
az 53. §-a, az 54. §-a, az 5. számú melléklet 9. pontjának
2. és 4. számú pontja.
(3) A R. 57. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(2) A rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja, 17. §
(2) bekezdés d) pontja, a 19. § (2) bekezdés d) pontja és
a 6. számú melléklet I. Területi feltételek fejezet e) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba. A rendelet 3. § (3) bekezdésének és a 10. § (2) bekezdés d) pontjának hatálybalépéséről külön fővárosi önkormányzati rendelet fog
rendelkezni.”

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A R. hatálybalépése óta eltelt időszak tapasztalatai, a
kerületi önkormányzatok kezdeményezése, valamint a
Gazdasági Versenyhivatal eljárása, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának és az Adatvédelmi Biztosnak a R. módosítására tett indítványai indokolják a R.
módosítását.

„26. Kiadja a tehergépjárművek részére biztosított,
áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsát.
24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. r. 13. § (3)

Részletes indokolás

27. Kiadja a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást.
24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. r. 29/B. § (6)”

A költségtérítés és a parkolásüzemeltető fogalmát
pontosítja, amelyek a közszolgáltatási szerződések elszámolási konstrukciója szerint módosulnak.

Az 1–2. §-okhoz

2009. december 23.
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A 3. §-hoz

A sportszövetség és a sportszervezet fogalmát határozza meg, amelyekre a 29/B §-ban meghatározott sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulások esetében
van szükség.
A 4. §-hoz
A várakozási övezetekben a kerületi önkormányzatok
által kötelezően meghatározandó zónák kijelölését pontosítja, így egy zóna legfeljebb kétezer férőhelyes lehet.
Az 5. §-hoz
A várakozási övezetek forgalomtechnikai terveivel
kapcsolatos szabályozást pontosítja. Ezentúl a parkolásüzemeltetőknek kétévente fel kell mérniük a várakozási
övezeteket, és forgalomtechnikai állapottervet kell készíteniük, amelyet a forgalomtechnikai kezelőnek kell igazolni.
A 6. §-hoz
A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás
végzésére szolgáló rakodótárcsával kapcsolatos szabályozás a R.-ben másképp kerül megfogalmazásra, így a
R. 6. § a) pontja helyébe az eredeti szabályozás lép.
A 7. §-hoz
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos rendelkezést módosítja, így az teljesen megegyezik a védett övezeti szabályozással.
A 8. §-hoz
A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás
végzésére szolgáló rakodótárcsával kapcsolatos szabályokat határozza meg. Ennek alkalmazásával a várakozási övezetekben 10.00 és 17.00 óra között 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni.
A 9. §-hoz
A lakossági várakozási hozzájárulást a személygépkocsin kívül a motoros triciklire, a háromkerekű segédmotoros kerékpárra, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, az oldalkocsis motorkerékpárra, a négykerekű
motorkerékpárra terjeszti ki. Felsőbb szintű jogszabályok alapján ezen járművek is rendszámot kapnak, és
így a R. alapján várakozási díjat kell fizetni utánuk,
ezért indokolt, hogy lakossági várakozási hozzájárulást
is lehessen igényelni rá. A 3500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsik a személygépkocsikhoz hasonló nagyságú területet
foglalnak el, valamint környezetterhelésük is hasonló,
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ezért célszerű, hogy a R.-ben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén lakossági várakozási hozzájárulást kaphassanak.
A 10. §-hoz
2010. január 1-től több hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezett gépjárműre ne legyen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott
várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás, azonban nem
volt egyértelmű, hogy ez melyik üzemeltetőre vonatkozik, így pontosítani kell, hogy valamennyire.
A 11. §-hoz
A 9. §-hoz kapcsolódóan pontosítás szükséges, így a
személygépkocsi szó gépjárműre változik.
A 12. §-hoz
A gazdálkodói várakozási hozzájárulást terjeszti ki a
9. §-ban meghatározott indokok alapján.
A 13. §-hoz
A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának
feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.
A 14. §-hoz
A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadását határozza
meg.
A 15. §-hoz
A R. egy új, IV/A fejezettel egészül ki, amely a Margitsziget védett övezetére kiadható sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást szabályozza, így a R.
14. §-ában mint kivételt ezt a fejezetet is fel kell tüntetni.
A 16. §-hoz
A védett övezetekbe a figyelmeztető jelzéssel felszerelt jármű behajthat, azonban pontosítani kell, hogy csak
abban az esetben, ha a jelzést jogszerűen használja.
A 17. §-hoz
A lakossági behajtási hozzájárulás ezentúl a személygépkocsi helyett az összes gépjárműre kérelmezhető.
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A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást terjeszti ki a 9. §-ban meghatározott indokok alapján.

letben megjelölt kedvezményezett szervezeteknél van. A
kihajtáshoz a kedvezményezett szervezet igazolást ad ki,
amellyel a védett övezetből 15 percen belül ki kell hajtani, ellenkező esetben pótdíjat kell fizetni.

A 19. §-hoz

A 27. §-hoz

A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.

A Budai Vár közútjainak védelme érdekében szükséges a Budai Vár védett övezetébe érvényes hozzájárulások megengedett legnagyobb össztömeg szerinti korlátozása, így a 12 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépjárművek csak eseti behajtási-várakozási hozzájárulást kaphatnak, amely csak útvonaltervvel együtt érvényes.

A 18. §-hoz

A 20–21. §-okhoz
A gazdálkodói behajtási hozzájárulást és a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást terjeszti ki a
9. §-ban meghatározott indokok alapján.
A 22. §-hoz
A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.
A 23. §-hoz
A szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás esetén elegendő, ha a védett övezetben hibaelhárítást
végeznek; nincs megkötve, hogy az lakossági vagy közterületi.
A 24. §-hoz
A személygépkocsin kívül a motoros triciklire, a háromkerekű segédmotoros kerékpárra, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, az oldalkocsis motorkerékpárra, a négykerekű motorkerékpárra és a 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó
tehergépkocsira azonos védett övezeti alapdíjat kell fizetni.
A 25. §-hoz
A 18. §-hoz kapcsolódóan pontosítás szükséges, így
a személygépkocsi szó gépjárműre változik. Ezen kívül a Fővárosi Közgyűlés 2009. november 26-i ülésén
elfogadta, hogy a várakozási övezetekben, lakásonként
a második személygépkocsira kiadott lakossági várakozási hozzájárulás kedvezménye módosuljon, így ezt a
kedvezményt célszerű a védett övezetekben érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások esetében alkalmazni.

A 28. §-hoz
A Margitsziget védett övezetébe a sportszövetségek
és sportszervezetek sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást kérelmezhetnek. A hozzájárulás kiadásának feltételei és jogosultsága megegyezik a gazdálkodói
behajtási-várakozási hozzájárulással, díja a gazdálkodási
behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő várakozási díj fele. Ilyen hozzájárulásból évente legfeljebb 250
darabot adhat ki a főpolgármester.
A 29. §-hoz
A fizető várakozóhelyek forgalomtechnikai terveivel
kapcsolatos szabályozást pontosítja. Ezentúl a parkolásüzemeltetőknek kétévente fel kell mérniük a fizető várakozóhelyeket, forgalomtechnikai állapottervet kell készíteniük, amelyet a forgalomtechnikai kezelőnek kell
igazolni.
A 30. §-hoz
A várakozási övezetekben a kizárólagos használatú
várakozóhelyek után várakozási megváltási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az adott területen érvényes egyórai várakozási díj szorozva 10 óra napi üzemidővel,
majd ez szorozva 250 munkanappal, azaz az egyórai várakozási díj 2500-szorosa. 2009. június 1-től azonban
vannak olyan területek, ahol 12 óra a napi üzemidő, ezért
a 2500-szoros szorzó pontosításra szorul.
A 31. §-hoz
A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások
iránti kérelmet határozza meg mind a hagyományos papír alapú, mind az elektronikus vagy on-line kérelmek
esetén.

A 26. §-hoz
A 32–34. §-okhoz
A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival
hozzájárulás nélkül behajthat és időtartam-korlátozás
nélkül várakozhat, akinek úti célja a R. 5. számú mellék-

A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás
végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadásának feltételeiről,
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költségéről és az elveszett vagy megrongálódott rakodótárcsa cseréjéről rendelkezik.
A 35. §-hoz
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa jogértelmezést kért a R. 47. § (4) bekezdésével kapcsolatban,
amely rávilágított arra, hogy a szakasz második mondata
pontatlan, így azt módosítani szükséges.
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A 40., 42., 44., 45. §-okhoz

A Budavári Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a Budai Vár területén található Szent György utca kikerül a védett övezetből, és ezzel egyidejűleg bővül a
meglévő várakozási övezet, így a Köztársasági Elnök Hivatala és a Budavári Palota a védett övezet érintése nélkül egyszerűbben megközelíthető.
A 41., 43., 46., 47. §-okhoz

A 36–37. §-okhoz
A közszolgáltatási szerződések pénzügyi konstrukciója miatt meg kell határozni, hogy a parkolásüzemeltető
mely esetekben jogosult a tulajdonos önkormányzat vagy
saját nevében eljárni.
A Gazdasági Versenyhivatal gazdasági erőfölénnyel
való visszaélés miatt eljárást indított a három parkolási üzemeltető ellen, mert véleményük szerint a R.-ben
nincs meghatározva, hogy a külön jogszabályban meghatározott felszólító levél esetén ügyviteli költség felszámolható. Az eljárás büntetés nélkül zárult le, mivel a
parkolásüzemeltetők időközben a pótdíjfizetési felszólításon feltüntették, hogy a várakozási díjkülönbözet és a
pótdíj be nem fizetése esetén milyen további jogkövetkezmények várhatók, azonban minden díjat, így a felszólító levél ügyviteli költségét is célszerű a R.-ben meghatározni.

Kőbánya Önkormányzata úgy döntött, hogy az Örs
vezér tere környékét várakozási övezetnek kívánja kijelölni. Zugló Önkormányzata kapcsolódva a szomszédos
kerülethez, az Örs vezér tere környékét, valamint a Városliget, a stadionok és a közöttük lévő kerületrészt vonja
be a fizető várakozási övezetbe. Mindkét önkormányzat
megalapozó tanulmánnyal igazolta, hogy az adott területeken a várakozási kereslet meghaladja a kínálatot, ezért
javasolt a várakozási övezet kijelölése.
Újbuda Önkormányzata pedig úgy döntött, hogy a
meglévő várakozási övezetet a Gellérthegy oldalában kis
mértékben kiterjeszti, a vasút melletti részt pedig korrigálja.
A három önkormányzat felterjesztése alapján kerültek
be a várakozási övezetek a R. 3. számú és 4. számú mellékleteibe, besorolva azokat a megengedett várakozási
idő és a díjkategória szerint.

A 38. §-hoz
A 48–49. §-okhoz
2009. szeptember 1-jén lépett hatályba a közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása,
amelynek értelmében az önkormányzatok már nem jogosultak rendeletben a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokat meghatározni, azt csak miniszteri
rendelet teheti meg. A felhatalmazás alapján jelent meg
a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.)
IRM rendelet, így a R.-ben történő szabályozásra nincs
szükség.
A 39. §-hoz
A közterület-felügyeletről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó IRM rendelet részletesen szabályozza az
üzemképtelen járművek elszállításával, tárolásával, felhasználásával kapcsolatos teendőket, így azokat a R.-ben
nem kell meghatározni.

A parkolásüzemeltetési rendszer jogi és pénzügyi feltételeit pontosítja. A várakozási övezeteknél részletezett,
forgalomtechnikai tervekkel kapcsolatos tevékenységeket bővíti ki, valamint előírja a parkolójegy-kiadó automaták és a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer
együttes használatát. Ezen kívül a parkolásüzemeltetők
számára előírja az egységes ügyfélszolgálati iroda kötelező üzemeltetését.
A 50. §-hoz
A rakodótárcsát és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester a közgyűléstől átruházott hatáskörben adja ki, ezért a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
megfelelő mellékletét ezzel ki kell egészíteni.



A 51. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének
106/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló
25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés
és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, valamint Parkolási Stratégiája megvalósítása, a forgalmi
rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A gazdasági társasági formában működő parkolásüzemeltetők 2010. január 1-től az eddigi haszonbérleti
szerződés helyett az Európai Unió előírásainak is megfelelő közszolgáltatási szerződés keretében látják el tevékenységüket. A közszolgáltatási szerződések elszámolási
konstrukciója a R. módosítását is igényli.
Részletes indokolás

1. §

Az 1. §-hoz

A Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

A közszolgáltatási szerződések elszámolási konstrukciója szerint a parkolásüzemeltetők a Fővárosi Önkormányzat nevében szedik be a várakozási díjat, és azt a
Fővárosi Önkormányzat számlájára utalják. A Fővárosi
Önkormányzat a parkolás üzemeltetéséért kompenzációt
fizet, amelynek forrása a parkolásból származó bevétel,
ezért a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keretbe csak a
várakozásból származó teljes bevétel és a kifizetett kompenzáció közötti különbözetet lehet befizetni.

„b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken működő fizető parkolóhelyekből származó, a közszolgáltatási tevékenység ellátása kapcsán
fizetendő kompenzáción felüli teljes bevétel (Fővárosi Önkormányzati hozzájárulásként),”

A 2. §-hoz
2. §
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző



dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester
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II. rész
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága
pályázatot hirdet
a 2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai
vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatására
I. A pályázat célja:
a főváros imázsát kedvezően alakító,
– az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó, vagy a hagyományostól eltérő, egyben a város vonzerejét erősítő helyszínen megvalósuló és a holtszezon „feltöltését” célzó kezdeményezések,
– önálló turisztikai vonzerőt jelentő sport- és gasztronómiai rendezvények,
– hagyományosan megrendezésre kerülő kulturális programok támogatása.
II. Támogatható tevékenységek
1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,
2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,
3. a fellépő előadóművészek díjazása.
III. Nem támogatható tevékenységek
1. olyan program megrendezése, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata, és ez az alapító okiratában szerepel,
2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,
3. szerzői jogdíjak,
4. étkeztetések, fogadások költségeinek megfizetése
IV. A pályázat pénzügyi forrása
A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret. A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: 100 millió forint.
V. A pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek illetve azok intézményei,
non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.
Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.
Nem részesíthetők támogatásban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12.
28., továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) 1. cikke szerinti kizárt ágazatokban működő vállalkozások.
VI. A pályázat tartalma:
A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződéstervezet együttesen
tartalmazzák.
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Általános követelmények:
1. A programnak meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és céloknak.
2. A programot Budapesten, a 2010-es naptári évben kell megrendezni.
3. A pályázónak be kell mutatnia a program tartalmi, szervezési és pénzügyi előkészítettségét, várható turisztikai vonzerejét, valamint a főváros imázsára gyakorolt kedvező hatását.
4. A döntést követő minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági jóváhagyást von maga után.
A pályázó kötelezettségei:
1. A rendezvénynek a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása.
2. A rendezvényt megelőzően a pályázó köteles
• minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklámanyagot készíteni és ezeken feltüntetni
a) Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottságát, mint támogatót,
b) a Főváros emblémáját (elérhető a Városarculati Tanácsnoki Irodán – telefon: 327-1508),
c) max. 1 oldal terjedelemben általános városmarketing célú megjelenési lehetőséget kell biztosítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non-profit Kft-vel (továbbiakban: BTH Kft.) történt egyeztetés alapján a szerződésben megadottak szerint.
A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!
• a promóciós anyagokból minimum 200 példányt eljuttatni a BTH Kft. központi irodájába (1056 Budapest, Március
15. tér 7.) a Tourinform-irodákban történő terjesztés céljából.
• az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot összeállítani és továbbítani
a BTH Kft. számára a budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés érdekében.
• a rendezvény helyszínén térítésmentesen lehetőséget biztosítani budapesti turisztikai információs stand működtetésére a BTH Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján. Amennyiben a Kft. nem tart erre igényt, úgy a pályázónak
gondoskodnia kell a budapesti információs és promóciós kiadványok terjesztéséről
3. A program értékelése céljából a pályázó szakmai beszámolót és hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez
mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.
4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, a pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a bérleti szerződést vagy a közterület-használati hozzájárulást valamint a szükséges hatósági engedélyeket.
VII. Pénzügyi feltételek:
A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli, önkormányzati forrásból származó csekély összegű (de
minimis) támogatás, ami az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.)
szabályainak betartásával nyújtható.
A támogatás mértéke:
A rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, de nem több mint a maximális támogatási összeg, mely
országos jelentőségű rendezvények esetében:
nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében:

maximum 3 millió forint,
maximum 6 millió forint,

figyelembe véve a hivatkozott EK rendelet azon feltételét is, miszerint egy adott vállalkozásnak bármely forrásból
származó, minden egyes új, csekély összegű jogcímen odaítélt támogatás (pénzbeli és nem pénzbeli is) értéke, a részére az adott pénzügyi évben (2010) valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt (2008, 2009) odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén
működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.
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A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.
A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
VIII. Formai megfelelés feltételei
1. A kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt formanyomtatvány és minden előírt melléklet (lásd. a formanyomtatvány tartalomjegyzék címszava alatt) határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati formanyomtatványon nyújtható be 4 (négy) példányban és 1 (egy) számítógépes adathordozón. A nyomtatott példányok közül 1 (egy) eredeti és teljes mellékletsort tartalmazó, 3 (három)
csak a formanyomtatvány másolati példányai. Valamennyi példányt egy borítékon belül kell elhelyezni!
3. Formai hiánypótlásra egy alkalommal, a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség. Kivételt képez a közterület-használati hozzájárulás valamint a szükséges hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje
legkésőbb a szerződéskötés időpontja.
IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben
1.
2.
3.
4.

a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,
a rendezvény helyi jelentőségű,
a pályázó konferencia, kongresszus szervezéséhez kér támogatást,
a támogatás összege az adott pályázó részére korábban odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő
vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást
nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be. Ezt a tényt a pályázatban nyilatkozatával igazolja.
X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek
1. a nemzetközi szintű, célcsoportok/célországok szerinti marketinget tervező pályázatok,
2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.
XI. Eljárásrend
1.
2.
3.
4.

A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.
A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.
Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 75 nap.
A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.budapest.hu) és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által működtetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.
5. Szerződéskötés: a támogatást nyert programok rendezőivel az Idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.
A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

XII. Adminisztratív információk
1. A pályázati dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu. honlapról, az „Aktuális Pályázatok” menüpont
alatt.
Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. ker., Bárczy István u. 1-3.)

2254

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2009. december 23.

2. A pályázat benyújtásának módja
Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály,
1052 Budapest V., ker. Városház u. 9-11.
Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.
ügyfélfogadás: H: 8.00–18.00; K-SZ-Cs: 8.00–16.30; P: 8.00–14.00
A borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat – 2010.”
3. A pályázatok beadásának határideje: 2010. január 25.
4. Információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@budapest.hu
A felhívás mellékletei:
1. pályázati formanyomtatvány
2. támogatási szerződés tervezet
(letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról a fentiek szerint)
Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága
pályázatot hirdet

„a helyi demokrácia 20 éve”
témakörhöz kapcsolódó, 2010-ben Budapesten megvalósuló, nemzetközi illetve országos jelentőségű ünnepi
programok marketingjének és megrendezésének támogatására
I. A pályázat célja:
A rendszerváltás évfordulója kapcsán a helyi demokrácia fejlődését, jelentős momentumait bemutató olyan kulturális,
művészeti, nemzetközi közönséget is vonzó rendezvények létrehozása, melyek méltó emléket állítanak az elmúlt húsz
év jellegzetes történéseinek.
II. Támogatható tevékenységek
1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,
2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,
3. a fellépő előadóművészek díjazása.
III. Nem támogatható tevékenységek
1. olyan program megrendezése, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata, és ez az alapító okiratában szerepel,
2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működésével, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,
3. szerzői jogdíjak,
4. étkeztetések, fogadások költségeinek megfizetése.
IV. A pályázat pénzügyi forrása
A fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret. A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: 20 millió forint.
V. A pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek illetve azok intézményei,
non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.
Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.
Nem részesíthetők támogatásban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12.
28., továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) 1. cikke szerinti kizárt ágazatokban működő vállalkozások.
A pályázó kötelezettségei:
1. A rendezvénynek a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása.
2. A rendezvényt megelőzően a pályázó köteles
• minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklámanyagot készíteni és ezeken feltüntetni
a) Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottságát, mint támogatót
b) a Főváros emblémáját (elérhető a Városarculati Tanácsnoki Irodán – telefon: 327-1508),
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c) max. 1 oldal terjedelemben általános városmarketing célú megjelenési lehetőséget biztosítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Non-profit Kft-vel (továbbiakban: BTH Kft.) történt egyeztetés alapján a szerződésben
megadottak szerint.
A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!
• a promóciós anyagokból minimum 200 példányt eljuttatni a BTH Kft. központi irodájába (1056. Budapest, Március 15. tér 7.) a Tourinform-irodákban történő terjesztés céljából.
• az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot összeállítani és továbbítani a
BTH Kft. számára a budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés érdekében.
• a rendezvény helyszínén térítésmentesen lehetőséget biztosítani budapesti turisztikai információs stand működtetésére a BTH Kft-vel történt előzetes egyeztetés alapján. Amennyiben a Kft. nem tart erre igényt, úgy a pályázónak
gondoskodnia kell a budapesti információs és promóciós kiadványok terjesztéséről.
3. A program értékelése céljából a pályázó szakmai beszámolót és hatástanulmányt készít/készítettet a szerződéshez
mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.
4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, a pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig a bérleti szerződést vagy a közterület-használati hozzájárulást valamint a szükséges egyéb hatósági engedélyeket.
VII. Pénzügyi feltételek:
A támogatás jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli, önkormányzati forrásból származó csekély összegű (de
minimis) támogatás, mely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.)
szabályainak betartásával nyújtható.
A támogatás mértéke:
A rendezvény összköltségének legfeljebb 20%-a, de nem több mint a maximális támogatási összeg, mely
országos jelentőségű rendezvények esetében:
maximum 3 millió forint,
nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint,
figyelembe véve a hivatkozott EK rendelet azon feltételét is, miszerint egy adott vállalkozásnak bármely forrásból
származó, minden egyes új, csekély összegű jogcímen odaítélt támogatás (pénzbeli és nem pénzbeli is) értéke, a részére az adott pénzügyi évben (2010) valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt (2008, 2009) odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén
működő vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.
A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.
A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
VIII. Formai megfelelés feltételei
1. A kitöltött és minden oldalon cégszerűen aláírt formanyomtatvány és minden előírt melléklet (lásd. a formanyomtatvány tartalomjegyzék címszava alatt) határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati formanyomtatványon nyújtható be 4 (négy) példányban és 1 (egy) számítógépes adathordozón. A nyomtatott példányok közül 1 (egy) eredeti és teljes mellékletsort tartalmazó, 3 (három)
csak a formanyomtatvány másolati példányai. Valamennyi példányt egy borítékon belül kell elhelyezni!
3. Formai hiánypótlásra egy alkalommal, a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül van lehetőség.
Kivételt képez a közterület-használati hozzájárulás valamint a szükséges hatósági engedélyek benyújtása, melynek
határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.
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IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben
1.
2.
3.
4.
5.

a rendezvény témája nem illeszkedik a meghirdetett pályázati célhoz,
a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,
a rendezvény helyi jelentőségű,
a pályázó konferencia, kongresszus szervezéséhez kér támogatást,
a támogatás összege az adott pályázó részére korábban odaítélt csekély összegű támogatásokkal együtt három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a 200 000 eurónak megfelelő összeghatárt, a közúti szállítás területén működő
vállalkozás esetében pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeghatárt.

A pályázó Budapest Főváros Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be. Ezt a tényt a pályázatban nyilatkozatával igazolja.
X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek
1. a nemzetközi szintű, célcsoportok/célországok szerinti marketinget tervező pályázatok,
2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.
XI. Eljárásrend
1.
2.
3.
4.

A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.
A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.
Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 75 nap.
A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján (www.budapest.hu) és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által működtetett www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzéteszi.
5. Szerződéskötés: a támogatást nyert programok rendezőivel az Idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
XII. Adminisztratív információk
1. A dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu. honlapról, az „Aktuális Pályázatok” menüpont alatt.
Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. ker., Bárczy István u. 1-3.)
2. A pályázat benyújtásának módja
Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály,
1052 Budapest V., ker. Városház u. 9-11.
Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda:1052. Budapest, Bárczy István u. 1-3.
ügyfélfogadás: H:8.00-18.00; K-SZ-Cs: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00
A borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat – évforduló - 2010.”
3. A pályázatok beadásának határideje: 2010. január 25.
4. Információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@budapest.hu
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A felhívás mellékletei:
1. pályázati formanyomtatvány
2. támogatási szerződés tervezet
(letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról a fentiek szerint)
Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága
Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a 422/2006. (IV. 13.) határozatával
a 166906/84 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Citroën utca

elnevezést adta.



TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a 1681/2009. (X. 15.) sz. határozatával
a 42825 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Lovasvölgyi utca
a 42830 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Reznek utca

elnevezést adta.
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