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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről,
valamint a házszám-megállapítás szabályairól
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § 2. pont, a 6. § (5) bekezdés a) és c) pontja, a
8. §, a 12. §, a 15–20. §, valamint a 22–24. § tekintetében
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §
(4) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
1. Házszám: a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a velük érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma.

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait
a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani.
(4) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült
közterületrész(ek)nek – az elkülönüléstől számított egy
éven belül – más nevet kell adni.
(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét
veszi fel, annak meghosszabbításaként.
3. §

2. Közterületnév: közhasználatra szolgáló minden
olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület neve, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként
tart nyilván, valamint egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészének neve – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között –, melyre a
közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi
azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál; egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem
helyettesíthetik a közterületneveket.

3. Utcanévtábla: a közterületnevek fizikai megjelenítésére szolgál.

4. §

4. Városrésznév: földrajzi név, a fővároson belül (esetenként külterületet is érintve) történelmileg vagy új beépítéssel kialakult, egybefüggő területek neve. Jelölheti a
több vagy egy kerületre kiterjedő, illetve kerületen belül
elkülönült városrészeket.
5. Védett közterületnév: város- vagy helytörténeti értékű, emiatt megőrzésre érdemes közterületi elnevezés.

(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni.
(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél nem szabad, kivéve, ha a meglévő utcanévi előtag az adott kerületben még nem fordul elő, továbbá az
utcából, valamint az egyéb, a rendelet 1. mellékletében
szereplő utcanévi utótagú közterületről nyíló köz esetét.

(1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel
kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges.
(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket.
5. §

2. A közterület-elnevezés általános szabályai
2. §
(1) Minden közterületet el kell nevezni.

Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett közterület helye
szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál.
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meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő közterület-elnevezésnél.

6. §
(1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét – a rendelet előírásainak megfelelő és általa támogatott – kezdeményezésekről.
(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget
e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat – vagy, ha ilyen
nincs, akkor a kerületi nemzetiségi önkormányzat – véleményét is ki kell kérni.
(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a főpolgármester részére megküldeni.

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a
személy által használt családi és utónévvel.
(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor
szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert,
illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor
lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.
(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy
egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.
10. §

(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a
főpolgármester terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása,
b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása,

(1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye
közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett
vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) közterületnevek védetté nyilvánítása.
7. §

c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében,
történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) értesíti a kerületi önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az
illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való közzétételéről.

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség
egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

8. §

11. §

A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a
védetté nyilvánítás a Fővárosi Közlönyben való kihirdetés napjától hatályos.

(1) A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől
számított 15 éven belül nem lehet megváltoztatni.

4. Személyről való közterület-elnevezés

5. Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása

(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a
többes (a főváros kettő vagy több kerületében előforduló) közterületnevek számának csökkentésére.

9. §
(1) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés által rendeletében

(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén – a
lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi rendelkezések
alapján – az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.
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6. Közterületnevek védetté nyilvánítása

8. Közterületnevek megszüntetése

12. §

14. §

(1) A helytörténeti és várostörténeti értékű közterületneveket – a személyről elnevezett közterületnevek kivételével – védetté lehet nyilvánítani, melyről a Közgyűlés dönt.

(1) A közterület – városrendezés, beépítés vagy más
módon történő – megszűnésével külön közgyűlési döntés
nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2) Védett közterületnevet nem lehet megváltoztatni.
(3) A védetté nyilvánításra a közterület-elnevezés szabályait kell alkalmazni.
(4) A védett közterületneveket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A közterület megszűnését követő 30 napon belül
az érintett kerületi önkormányzat a változásról a főjegyzőt értesíti.
(3) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és
idejét.
9. Városrésznév

7. Közterületnév-jegyzék
15. §
13. §
(1) A főváros közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni.

(1) A városrészek elnevezésére, területük megváltoztatására, megszűnésére a közterület-elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás,
amely tartalmazza:

(2) A városrészneveket és területi meghatározásukat
kerületi bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és
kerület),

(3) Városrész elnevezését, meglévő elnevezés megváltoztatását, a városrészek területének meghatározását
a Fővárosi Közgyűlés tagjai, vagy az érintett kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik a főpolgármesternél.

b) a városrésznevet,
c) a közterületnév elő- és utótagját,
d) az elnevezés időpontját,
továbbá, ha ismert
e) az elnevezést megállapító szerv nevét, és határozatának számát,
f) az elnevezés, névváltoztatás indokát,
g) a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat,
h) a közterületnév jellegére (védett, egyedi, többes)
utaló adatokat,
i) a megszűnés okát és idejét.
(3) A közterületnév-jegyzék vezetéséről a főjegyző
gondoskodik.

10. Utcanévtáblák
16. §
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő
utcanévtáblákon kell feltüntetni.
(2) Az utcanévtáblát a rendelet 4. mellékletében meghatározott minta szerint kell elkészíteni. A kerületi önkormányzat képviselő-testülete – a főpolgármester tájékoztatása mellett – dönthet a kerületi címer elhelyezéséről
az utcanévtábla felső sorában, továbbá – amennyiben
azt történelmi hagyomány indokolja – egyéb felmentést
is kérhet, mely felmentés megadásáról a főpolgármester dönt.
(3) Az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról
és pótlásáról – összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal – a
kerületi önkormányzat gondoskodik.
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17. §

(1) Az utcanévtáblán fel kell tüntetni:
a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és
„kerület” szó),
b) a városrésznevet,
c) a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül,
d) a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a
házszámnövekedés irányát.
(2) Az utcanévtáblán feltüntetett neveknek meg kell
egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.
18. §
(1) Utcanévtáblát az utca kezdetén, végén, valamint
minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az
egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.
(2) Az utcanévtáblát elsősorban épületen, kerítésen
vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten – jól látható
helyen – kell elhelyezni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos
munkálatokat tűrni köteles.
(4) Az utcanévtáblán és annak szélétől 1 méteren belül reklám célját szolgáló táblát vagy egyéb feliratot elhelyezni nem szabad.
(5) Az utcanévtáblák kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv értesíti.
(6) A közterületen az ingatlanokat (épületeket és a beépítetlen telkeket) jól látható táblán feltüntetett helyrajzi
számmal kell ellátni, amennyiben az ingatlan más módon
egyértelműen nem azonosítható.
19. §
Megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás
zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két
évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utcanévtáblát az áthúzott régi
tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanévtáblát két év
múltán az elhelyező szervnek el kell távolítania.
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11. Házszámtáblák, házszám-megállapítás szabályai
20. §
(1) A közterületről nyíló ingatlanokat (az épületeket
és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán
feltüntetett számmal (házszám) kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.
(2) A házszámtábla mintáját és kihelyezésének szabályait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A sorszámok megállapításáról, megváltoztatásáról
– összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal – a kerületi önkormányzat gondoskodik.
21. §
(1) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) a Dunára merőlegesen haladó utcák számai mindig
a Dunához közelebb eső ponttól kezdődnek. A Dunával párhuzamosan haladó utcák számai a pesti oldalon a Rákóczi úthoz közelebb eső végüktől, a budai oldalon a Széchenyi Lánchídhoz közelebb eső
pontjuktól kezdődnek,
b) a mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat
figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani,
c) a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás
nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig, akkor is, ha a közterület több kerületet érint,
d) utcánál a számozás növekedésének irányába nézve
jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál
– ha a másik oldal beépítésére belátható időn belül
nem kerül sor – a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3 stb.),
e) a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a
Duna vagy a Rákóczi út, valamint a Széchenyi
Lánchíd felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget,
f) kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az
újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a
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számsor növekedésének irányában az a, b, c, d stb.
alátörést kap (pl.: 19/a, 19/b, 19/c),
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g) kialakult számozás után egyesített ingatlanok az
eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 13–17),
h) lakótelepi és lakóparki épületek házszámszámozását a használatbavételi eljárással egyidejűleg kell
megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.
22. §
A házszámtáblát – amennyiben fizikai akadálya nincs
– a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.
23. §
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
24. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jétől hatálybalépő 23. § (4) bekezdés 6. pontja és
143. § (3) bekezdése nyomán szükségessé vált a közterület- és városrésznevek megállapításáról bekezdés, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv.
Tan. rendelet helyett egy új önkormányzati rendelet megalkotása.
A közterületek elnevezése minden időszakban jelentős társadalmi érdeklődés mellett zajlott. Az elnevezések
a korábbi szabályozás szerint megosztott hatáskörben
történtek, míg a továbbiakban az egységes várospolitikai
szemlélet érvényesülését is biztosítva a fővárosi önkormányzat feladata lesz – az érintett kerületek véleményének kikérése után – a főváros közterületeinek az elnevezése.
Az új rendelkezés a napjaink viszonyaihoz, elvárásaihoz igazítva, de az elmúlt 140 év hagyományait, tapasztalatait figyelembe véve jelöli ki a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, illetve a
házszámok megállapításának a szabályait.

Házszámváltozás esetén a 19. § előírásai szerint kell
eljárni.

Részletes indokolás

12. Záró rendelkezések

Értelmező rendelkezések

25. §

1. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben
kell alkalmazni.

Meghatározásra kerül a földrajzi nevek kategóriájába tartozó közterület- és városrésznév, az utcanévtábla és
házszámtábla, valamint a védett utcanév fogalma.

26. §

Közterület-elnevezés általános szabályai

Hatályát veszti a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989.
(1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet.

2–5. §

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Fontos közérdek fűződik ahhoz, hogy valamennyi fővárosi közterület el legyen nevezve. Az elnevezés elsődleges feltétele, hogy az elnevezendő terület az ingatlan-nyilvántartásban közterületként legyen bejegyezve.
A magánutak esetében az érintett önkormányzat és a tulajdonos között külön szerződésbe foglaltak szerint közhasználat céljára átadott területek esetében kell a közterületre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni.
Az érintett lakosok jogbiztonságának érdekében (lakcím-bejelentés, közszolgáltatások igénybevétele, stb.) a
lejegyzést követően legkésőbb egy éven belül meg kell
állapítani a közterületek nevét.
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A tájékozódás biztosítását szolgálják az időközben elkülönült utcaszakaszra, meghosszabbításra kerülő útszakaszra vonatkozó rendelkezések.
Budapest történelmi hagyományait figyelembe véve
került a rendeletbe a betűk, számjegyek, dátumok tilalmára vonatkozó szabályozás, így a fővárosban már csak
a védelem alatt álló XVII. kerületi arab és római számos
utcák, az 1900-ban elnevezett XXII. kerületi római számos utcák találhatóak, valamint dátumot csak az 1993.
előtt elnevezésre kerülő közterületek neve tartalmaz.
Az azonos elnevezések nem segítik a tájékozódást,
ezért törekedni kell a többes elnevezések csökkentésére, meglévő közterületek nevének ismételt felhasználása
csak a taxatívan felsorolt kivételek esetében lehetséges.
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Személyről a halála után – az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kialakításra kerülő – 5 éves időkorlát figyelembevételével lehet közterületet elnevezni, melytől csak
Budapest díszpolgárai esetében térhet el a döntéshozó.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szabályozásra került, hogy a névadó személyiség nevét hogyan jelenítse meg az utcanév.
Szintén szabályozásra került az elnevezési eljárás során felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy kiről lehet, kiről indokolt utcaelnevezéssel megemlékezni.
Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása
11. §

A közterületek elnevezése során előnyben kell részesíteni a tájékozódást segítő (irányjelölő, helyhez kötődő)
elnevezéseket a személyről történő elnevezésekkel szemben. A személyek esetében az emlékállításnak más módja is lehetséges pl.: szoborállítás, intézmény elnevezése,
szülő- vagy lakóházon emléktábla elhelyezése.

A közterületnevek és a városrésznevek megváltoztatásának lehetnek társadalmi, politikai vagy helytörténeti
indokai. A viszonylagos állandóság megteremtése érdekében, a lakosság kényelmi szempontjait is figyelembe
véve került kialakításra a névváltoztatás 15 éves időkorlátja a korábbi 10 évvel szemben.

Az elnevezés kezdeményezésére mind lakóhelyén,
mind a fővárosi önkormányzatnál bárki jogosult.

A 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 37. §-a értelmében a közterület elnevezése során költözéssel nem
járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést
tennie, a lakcímadat ilyen megváltozása nem minősül
adatváltozásnak. Ezzel összhangban az önkormányzati rendelet 11. § (3) pontja is kitér arra, hogy az érintett lakosságot a közterület nevének megváltozásakor
lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.

Hatásköri és eljárási szabályok
6–8. §
A korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás,
hogy a közterületek elnevezésére 2013. január 1-jétől
a fővárosi önkormányzat jogosult. Ez a változás lehetővé teszi ezen a területen az egységes várospolitikai
szemlélet kialakítását. A döntést azonban minden esetben megelőzi az érintett kerület véleményének kikérése.
A kerületi képviselő-testület döntése az érintett lakosság
felhatalmazása alapján kerül kialakításra, így a helyi érdekek is megjelennek a döntés előkészítése során.
A közterület elnevezése, nevének megváltozása, megszűnése, a városrésznevek és a védetté nyilvánított utcanevek a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Fővárosi
Közlönyben való kihirdetés napjától hatályosak. A döntésről a főjegyző értesíti az érintett önkormányzati, közszolgáltató és nyilvántartó szerveket.

Közterületnevek védetté nyilvánítása
12. §
A szabályozás a város- és helytörténeti értékek védelmét, e tekintetben az állandóságot szolgálja, tekintettel arra, hogy védett közterület nevét nem lehet megváltoztatni.
A védett utcák listája a kerületi önkormányzatok bevonásával, javaslataik figyelembevételével történt. A helyi
vélemények helytörténészek, szakértők, lokálpatrióták és
civil szervezetek közreműködésével kerültek kialakításra. A védett közterületek felsorolását kerületenkénti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Személyről való közterület-elnevezés
Közterület-névjegyzék
9–10. §
13. §
A személyről történő közterület-elnevezés mindig a figyelem középpontjában van, számos körülmény vizsgálata szükséges, ezért indokolt ennek a területnek a részletesebb szabályozása.

A főjegyző által vezetett nyilvántartás közhitelű, az utcanév hitelessége szempontjából irányadó, adattartalma
részletesen szabályozott.
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Közterületnevek megszüntetése
14. §
A város fejlődése, alakulása során számos új közterület kialakulása mellett sok régi utca szűnik meg, alakul ki
máshol. A műszaki szempontból megszűnt utcák nevei is
értelemszerűen kikerülnek a nyilvántartásból. A megszűnés bejelentését a jogszabály az érintett kerület számára
30 napon belül kötelezően írja elő.
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ták tájékozódását. Az egységes városkép kialakítása érdekében került meghatározásra a táblák formája, mérete,
anyaga és az adattartalma a 4. melléklet szerint. A rendelet – összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal – rögzíti, hogy az utcanévtábla kihelyezéséről,
karbantartásáról és pótlásáról a kerületi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Részletesen leírásra kerültek a táblák számának, kihelyezésének szabályai, a korábbi elnevezés adatait tartalmazó táblák elhelyezésére vonatkozó előírások.

Városrésznév
Házszámtáblák, házszám-megállapítás szabályai
15. §
20–24. §
A városrészek tekintetében szintén széles körű előkészítő munka után alakították ki javaslataikat a kerületi önkormányzatok. Bizonyos városrészek eltűntek, újak
alakultak a várostörténeti, helytörténeti szempontok és a
köztudatban berögzült helyi hagyományok figyelembevételével. A városrészek neveit és azok lehatárolását a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A rendelet szerint a házszámtáblák igazodnak az
utcanévtáblák megjelenéséhez a 4. melléklet szerint.
A rendelet – összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal – rögzíti, hogy a sorszámozás megállapításáról, megváltoztatásáról a kerületi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Utcanévtáblák
Záró rendelkezések
16–19. §
25–26. §
Az utcanévtáblák a megállapított közterületneveket,
kerületet, városrészt, valamint az adott útszakasz házszámait tartalmazzák, ezzel segítve a járókelők, turis-

A hatálybaléptetésről, illetve hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezések.
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1. melléklet Budapest Főváros Önkormányzata 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Árok, átjáró, bástya, bástyája, dűlő, dűlőút, erdősor, fasor, fasora, forduló, határsor, határút, kapu, kert, korzó, körönd,
körtér, körút, körútja, köz, lejáró, lejtő, lépcső, liget, mélyút, park, parkja, part, rakpart, sétaút, sétány, sor, sugárút, tér,
tere, udvar, út, útja, utca, utcája, üdülőpart.
2. melléklet Budapest Főváros Önkormányzata 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Védett közterületnevek – I. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Alagút

utca

I.

1874. 05. 06.

Apród

utca

I.

1879. 01. 01.

Avar

utca

I., XI., XII.

1891. 10. 15.

Bécsi kapu

tér

I.

1874. 01. 01.

Csalogány

utca

I., II.

1874. 02. 19.

Csónak

utca

I.

1874. 06. 04.

Dísz

tér

I.

1879. 01. 01.

Fátyol

utca

I.

1879. 01. 01.

Fém

utca

I.

1895. 05. 09.

Fogas

utca

I.

1879. 01. 01.

Fortuna

köz

I.

1879. 01. 01.

Fortuna

utca

I.

1879. 01. 01.

Fő

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Gránit

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Gyorskocsi

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Győző

utca

I.

1878. 01. 01.

Hadnagy

utca

I.

1879. 10. 28.

Hajadon

utca

I.

1879. 01. 01.

Halász

bástya

I.

1879. 02. 19.

Halász

utca

I.

1879. 01. 01.

Hattyú

utca

I.

1879. 01. 01.

Hegedűs

köz

I.

1880. 12. 18.

Iskola

utca

I.

1874. 02. 19.

Jácint

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Jezsuita

lépcső

I.

(1879) 1997. 01. 30.

Jégverem

utca

I.

1879. 01. 01.

Kagyló

utca

I.

1879. 01. 01.

Kard

utca

I.

(1879) 1990. 04. 10.

Korlát

utca

I.

1878. 01. 01.

Lánchíd

utca

I.

1879. 10. 28.

Linzi

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Logodi

utca

I.

1886. 01. 16.

Lovarda

utca

I.

1879. 01. 01.

Magas

utca

I.

1879. 01. 01.

Málna

utca

I.

1874. 02. 19.
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Előtag

Utótag

Kerületek
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Elnevezés dátuma

Márvány

utca

I., XII.

1870. 01. 01.

Mészáros

utca

I.

1874. 02. 19.

Naphegy

tér

I.

1895. 05. 09.

Naphegy

utca

I.

1879. 01. 01.

Nőegylet

utca

I.

1879. 01. 01.

Nyárs

utca

I.

1893. 05. 05.

Orom

utca

I.

1878. 01. 01.

Országház

utca

I.

1874. 01. 01.

Orvos

utca

I.

1879. 01. 01.

Ostrom

utca

I.

1874. 01. 01.

Öntőház

utca

I.

1874. 01. 01.

Pálya

utca

I.

1874. 02. 19.

Pásztor

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Roham

utca

I.

1879. 10. 28.

Sánc

utca

I.

1879. 01. 01.

Sikló

utca

I.

1879. 01. 01.

Szalag

utca

I.

1874. 02. 19.

Szeder

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Szentháromság

utca

I.

1874. 02. 19.

Székely

utca

I.

1879. 01. 01.

Színház

utca

I.

1879. 01. 01.

Szőnyeg

utca

I.

1879. 01. 01.

Tábor

utca

I.

1879. 01. 01.

Tárnok

utca

I.

1879. 01. 01.

Úri

utca

I.

1874. 02. 19.

Vám

utca

I.

1874. 02. 19.

Vándor

utca

I.

1879. 10. 28.

Védett közterületnevek – II. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Apostol

utca

II.

1887. 08. 02.

Aranka

utca

II.

1898. 01. 01.

Budakeszi

út

II., XII.

1874. 01. 01.

Csalogány

utca

I., II.

1874. 02. 19.

Csapláros

utca

II.

1858. 01. 01.

Cserfa

utca

II.

1879. 01. 01.

Fekete Sas

utca

II.

1953. 12. 03.

Fő

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Ganz

utca

II.

1874. 02. 19.

Gyorskocsi

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Harcsa

utca

II.

1879. 01. 01.

Kacsa

utca

II.

1879. 01. 01.

Kavics

utca

II.

1879. 01. 01.

Kis Rókus

utca

II.

1878. 01. 01.
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Előtag

Utótag

Kerületek
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Elnevezés dátuma

Kút

utca

II.

1878. 01. 01.

Lukács

utca

II.

1879. 12. 19.

Mecset

utca

II.

1874. 01. 01.

Medve

utca

II.

1879. 10. 28.

Petrezselyem

utca

II.

1879. 05. 06.

Retek

utca

II.

1879. 01. 01.

Rét

utca

II.

1879. 01. 01.

Rózsahegy

utca

II.

1879. 01. 01.

Szemlőhegy

utca

II.

1896. 05. 09.

Tölgyfa

utca

II.

1874. 02. 19.

Trombitás

út

II.

1880. 06. 03.

Üstökös

utca

II.

1879. 01. 01.

Vidra

utca

II.

1879. 01. 01.

Zivatar

utca

II.

1879. 10. 28.

Védett közterületnevek – III. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akác

köz

III.

1874. 01. 01.

Ágoston

utca

III.

(1879) 1992. 04. 30.

Beszterce

utca

III.

1928. 11. 19.

Bivalyos

utca

III.

(XIX. sz.) 1992. 04. 30.

Bokor

utca

III.

1874. 02. 19.

Csemete

utca

III.

1872. 02. 19.

Evező

utca

III.

1879. 05. 06.

Fehéregyházi

út

III.

1908. 01. 14.

Flórián

tér

III.

1874. 02. 28.

Folyamőr

utca

III.

1938. 02. 15.

Folyondár

utca

III.

1928. 10. 19.

Föld

utca

III.

1879. 01. 01.

Fő

tér

III.

1874. 02. 19.

Galagonya

utca

III.

1879. 01. 01.

Gázgyár

utca

III.

1972. 10. 04.

Hajógyár

utca

III.

1879. 01. 01.

Jós

utca

III.

1976. 05. 12.

Kecske

utca

III.

1874. 02. 19.

Kenyeres

utca

III.

1908. 01. 14.

Kerék

utca

III.

1874. 02. 19.

Kékfestő

utca

III.

1970. 12. 23.

Kiscelli

utca

III.

1879. 01. 01.

Kórház

utca

III.

1874. 02. 19.

Körte

utca

III.

1879. 01. 01.

Laktanya

utca

III.

1879. 01. 01.

Matróz

utca

III.

1879. 12. 19.

Meggyfa

utca

III.

1879. 01. 01.
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Előtag

Utótag

Kerületek
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Elnevezés dátuma

Miklós

utca

III.

1879. 12. 31.

Mókus

utca

III.

1879. 01. 01.

Nagyszombat

utca

III.

1929. 11. 19.

Óbudai

rakpart

III.

1874. 12. 01.

Pacsirtamező

utca

III.

(1879) 1990. 04. 10.

Raktár

utca

III.

1879. 01. 01.

Selmeci

utca

III.

1900. 10. 11.

Seregély

köz

III.

1933. 04. 04.

Seregély

utca

III.

1879. 01. 01.

Serfőző

utca

III.

1874. 02. 19.

Solymár

utca

III.

1972. 10. 04.

Sorompó

utca

III.

1879. 01. 01.

Szél

utca

III.

1879. 01. 01.

Szomolnok

utca

III.

1932. 01. 19.

Szőlő

utca

III.

1879. 01. 01.

Szőlőkert

utca

III.

1982. 05. 26.

Tanuló

utca

III.

1874. 02. 19.

Tímár

utca

III.

1879. 01. 01.

Vályog

utca

III.

1900. 10. 11.

Velence

utca

III.

1879. 10. 28.

Viador

utca

III.

1879. 10. 28.

Vöröskereszt

utca

III.

1874. 02. 19.

Zápor

utca

III.

1900. 10. 11.

Védett közterületnevek – IV. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Istvántelki

út

IV.

(1910) 1945. 01. 01.

Munkásotthon

utca

IV.

1955. 01. 01.

Erzsébet

utca

IV.

1882. 01. 01.

Szent István

tér

IV.

(1928) 1991. 06. 27.

Védett közterületnevek – V. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akadémia

utca

V.

1874. 02. 19.

Alkotmány

utca

V.

1872. 12. 12.

Aranykéz

utca

V.

1874. 02. 19.

Balaton

utca

V.

(1872) 1991. 06. 27.

Bank

utca

V.

(1906) 1990. 06. 19.

Bástya

utca

V.

1874. 02. 19.

Bécsi

utca

V.

1874. 02. 19.

Cukor

utca

V.

1911. 12. 29.

Curia

utca

V.

1874. 02. 19.

Duna

utca

V.

1874. 02. 19.

Egyetem

tér

V.

(1874) 1953. 01. 01.
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Elnevezés dátuma

Fehér Hajó

utca

V.

1938. 02. 15.

Ferenciek

tere

V.

(1874) 1992. 04. 30.

Fővám

tér

V., IX.

(1875) 1990. 04. 10.

Galamb

utca

V.

1874. 05. 02.

Haris

köz

V.

1940. 05. 21.

Harmincad

utca

V.

1872. 02. 19.

Havas

utca

V.

1874. 02. 19.

Hold

utca

V.

(1874) 1990. 06. 19.

Honvéd

tér

V.

(1874) 1990. 06. 08.

Honvéd

utca

V.

1872. 12. 12.

Kecskeméti

utca

V.

1874. 02. 19.

Kéményseprő

utca

V.

1874. 02. 19.

Képíró

utca

V.

1874. 02. 19.

Kígyó

utca

V.

1874. 01. 01.

Március 15.

tér

V.

1948. 03. 15.

Mérleg

utca

V.

1874. 02. 19.

Miatyánk

utca

V.

1874. 01. 01.

Molnár

utca

V.

1874. 02. 19.

Múzeum

körút

V., VIII.

(1874) 1919. 12. 06.

Október 6.

utca

V.

1953. 01. 01.

Papnövelde

utca

V.

(1874) 1991. 06. 27.

Párizsi

utca

V.

1903. 09. 15.

Pilvax

köz

V.

1923. 01. 09.

Pintér

utca

V.

1874. 02. 19.

Reáltanoda

utca

V.

1874. 02. 19.

Régi posta

utca

V.

1874. 02. 19.

Sas

utca

V.

(1874) 1990. 06. 19.

Só

utca

V.

1874. 02. 19.

Sörház

utca

V.

1874. 02. 19.

Sütő

utca

V.

1874. 02. 19.

Szabad sajtó

út

V.

1948. 05. 15.

Szabadság

tér

V.

1900. 01. 11.

Szarka

utca

V.

1874. 02. 19.

Szerb

utca

V.

1874. 02. 19.

Szervita

tér

V.

(1874) 1992. 04. 30.

Szép

utca

V.

1874. 02. 19.

Vadász

utca

V.

1874. 02. 19.

Váci

utca

V.

1874. 02. 19.

Vámház

körút

V., IX.

(1874) 1990. 04. 10.

Vármegye

utca

V.

1874. 02. 19.

Városház

utca

V.

1900. 02. 08.

Vigadó

tér

V.

(1874) 1957. 01. 01.

Vigadó

utca

V.

1874. 06. 04.
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Védett közterületnevek – VI. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Aradi

utca

VI.

1874. 02. 19.

Dalszínház

utca

VI.

1879. 01. 01.

Felső

erdősor

VI.

1874. 02. 19.

Hajós

utca

VI.

1875. 01. 01.

Lovag

utca

Lövölde

tér

Mozsár

VI.

1874. 02. 19.

VI., VII.

1874. 02. 19.

utca

VI.

1874. 02. 19.

Nagymező

utca

VI.

1874. 02. 19.

Ó

utca

VI.

1874. 02. 19.

Szív

utca

VI.

1874. 02. 19.

Védett közterületnevek – VII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akácfa

utca

VII.

1874. 01. 01.

Alsó

erdősor

VII.

1874. 07. 04.

Cserhát

utca

VII.

1883. 01. 01.

Dob

utca

VII.

1874. 02. 19.

Dohány

utca

VII.

1874. 02. 19.

Hernád

utca

VII.

1879. 01. 01.

Holló

utca

VII.

1874. 07. 04.

Kertész

utca

VII.

(1874) 1951. 11. 10.

Kis Diófa

utca

VII.

1874. 06. 04.

Lövölde

tér

VI., VII.

1874. 02. 19.

Nagy Diófa

utca

VII.

1874. 07. 04.

Síp

utca

VII.

1874. 02. 19.

Százház

utca

VII.

(1879) 1953. 01. 01.

Szövetség

utca

VII.

1874. 02. 19.

Verseny

utca

VII., VIII.

1879. 01. 01.

Védett közterületnevek – VIII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Bérkocsis

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Corvin

köz

VIII.

1991. 04. 25.

Delej

utca

VIII.

1887. 03. 31.

Dologház

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Elnök

utca

VIII.

1887. 03. 31.

Füvészkert

utca

VIII.

1991. 04. 25.

Golgota

tér

VIII.

1874. 01. 01.

Homok

utca

VIII.

1879. 02. 19.

Hős

utca

VIII., X.

1899. 01. 26.

Illés

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Jázmin

utca

VIII.

1879. 01. 01.
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Előtag

Utótag

Kerületek
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Elnevezés dátuma

Kálvária

utca

VIII.

1870. 01. 01.

Kálvária

tér

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Kenyérmező

utca

VIII.

1873. 12. 12.

Kis Fuvaros

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Kis Salétrom

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Kis Stáció

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Koszorú

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Kőfaragó

utca

VIII.

1874. 01. 01.

Kőris

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Légszesz

utca

VIII.

1879. 01. 01.

Lóvásár

utca

VIII.

1885. 02. 26.

Magdolna

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Mária

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Mátyás

tér

VIII.

1874. 02. 19.

Múzeum

körút

V., VIII.

(1874)

1919. 12. 06.

Múzeum

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Nagy Fuvaros

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Nagy Templom

utca

VIII.

1874. 02. 04.

Népszínház

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Ötpacsirta

utca

VIII.

1991. 04. 25.

Őr

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Pál

utca

VIII.

1885. 05. 07.

Práter

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Salétrom

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Százados

út

VIII.

1899. 01. 26.

Szeszgyár

utca

VIII.

1874. 01. 01.

Szűz

utca

VIII.

1874. 03. 19.

Tavaszmező

utca

VIII.

(1874) 1953. 01. 01.

Tömő

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Vas

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Verseny

utca

VII., VIII.

1879. 01. 01.

Víg

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Védett közterületnevek – IX. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Angyal

utca

IX.

1874. 02. 19.

Bárd

utca

IX.

1933. 11. 24.

Bokréta

utca

IX.

1874. 02. 19.

Csarnok

tér

IX.

1887. 02. 04.

Dandár

utca

IX.

1878. 12. 19.

Drégely

utca

IX.

1879. 02. 19.

Ecseri

út

IX.

1909. 09. 16.

Ernő

utca

IX.

1879. 01. 01.
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Előtag

Utótag

Fehér Holló

utca

Fővám

tér

Gabona

utca

Kerületek
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Elnevezés dátuma

IX.

1968. 01. 01.

V., IX.

(1875) 1990. 04. 10.

IX.

1936. 03. 17.

Gálya

utca

IX.

1938. 02. 15.

Gát

utca

IX.

1879. 01. 01.

Gubacsi

út

IX.

1900. 10. 11.

Gyáli

út

IX.

1900. 10. 11.

Határ

út

IX.

1874. 01. 01.

Hentes

utca

IX.

1906. 03. 06.

Illatos

út

IX.

1910. 11. 22.

Imre

utca

IX.

1878. 02. 19.

Ipar

utca

Kálvin

tér

Kén

IX.

1872. 12. 12.

V., VIII., IX.

1874. 02. 19.

utca

IX.

1894. 03. 29.

Közraktár

utca

IX.

1901. 02. 28.

Köztelek

utca

IX.

1874. 02. 19.

Liliom

utca

IX.

1874. 02. 19.

Mester

utca

IX.

1874. 02. 19.

Páva

utca

IX.

1874. 02. 19.

Pipa

utca

IX.

1874. 02. 19.

Sóház

utca

IX.

1874. 06. 04.

Soroksári

út

IX.

1906. 05. 30.

Tagló

utca

IX.

1932. 06. 14.

Tűzoltó

utca

IX.

1874. 06. 04.

Üllői

út

VIII., IX., X., XVIII.

(1874) 1990. 04. 10.

Vágóhíd

utca

Vámház

körút

Viola

utca

IX.

1881. 01. 27.

V., IX.

1990. 04. 10.

IX.

1874. 02. 19.

Védett közterületnevek – X. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akna

utca

X.

1899. 01. 26.

Állomás

utca

X.

1879. 05. 06.

Árpa

utca

X.

1884. 01. 01.

Ászok

utca

X.

1988. 12. 05.

Basa

utca

X.

1884. 11. 20.

Bánya

utca

X.

1875. 09. 16.

Bolgár

utca

X.

1893. 06. 22.

Ceglédi

út

X.

1884. 07. 24.

Endre

utca

X.

1875. 09. 16.

Fehér

köz

X.

1953. 01. 01.

Fehér

út

X.

1879. 05. 06.

Fertő

utca

X.

1884. 07. 24.

Füzér

utca

X.

1875. 09. 16.
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Elnevezés dátuma

Gergely

utca

X.

1893. 06. 22.

Gém

utca

X.

1884. 07. 24.

Halom

utca

X.

1875. 09. 16.

Harmat

köz

X.

1953. 01. 08.

Harmat

utca

X.

1875. 09. 16.

Hidas

köz

X.

1875. 09. 16.

Hölgy

utca

X.

1879. 01. 01.

Hős

utca

VIII., X.

1899. 01. 26.

Jegenye

utca

X.

1875. 09. 16.

Kápolna

utca

X.

1874. 01. 01.

Keresztúri

út

X.

1899. 01. 26.

Kőér

utca

X.

1953. 12. 03.

Liget

utca

X.

1875. 09. 16.

Maglódi

út

X.

1873. 01. 01.

Makk

utca

X.

1884. 07. 24.

Maláta

utca

X.

1899. 01. 26.

Márga

utca

X.

1899. 01. 26.

Mázsa

tér

X.

1879. 01. 01.

Mázsa

utca

X.

1875. 09. 16.

Monori

utca

X.

1884. 11. 20.

Óhegy

utca

X.

1875. 10. 16.

Salgótarjáni

utca

VIII., X.

1884. 11. 02.

Sírkert

út

X.

1903. 01. 01.

Sörgyár

utca

X.

1879. 01. 01.

Szállás

utca

X.

1875. 09. 16.

Tárna

utca

X.

1899. 01. 26.

Vaspálya

utca

X.

1911. 06. 20.

Védett közterületnevek – XI. kerület
Előtag

Utótag

Avar

utca

Budafoki
Fehérvári

Kerületek

Elnevezés dátuma

I., XI., XII.

1891. 10. 15.

út

XI.

1902. 01. 07.

út

XI.

1874. 02. 19.

Kelenhegyi

lépcső

XI.

1930. 12. 06.

Kelenhegyi

út

XI.

1890. 09. 25.

Lágymányosi

utca

XI.

1899. 01. 26.

Németvölgyi

út

XI., XII.

1886. 01. 28.

Törökbálinti

út

XI., XII.

1929. 03. 19.

Védett közterületnevek – XII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Agancs

út

XII.

1886. 01. 28.

Alkony

út

XII.

1886. 01. 28.

Avar

utca

I., XI., XII.

1891. 10. 15.
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Előtag

Utótag

Kerületek
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Elnevezés dátuma

Ágnes

út

XII.

1886. 01. 28.

Bán

utca

XII.

1891. 10. 15.

Budakeszi

út

II., XII.

1874. 01. 01.

Csermely

út

XII.

1886. 01. 28.

Csiga

út

XII.

1886. 01. 28.

Csillagvölgyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Dalma

út

XII.

1886. 01. 28.

Diana

utca

XII.

1886. 01. 28.

Diós

árok

XII.

1902. 01. 07.

Evetke

út

XII.

1886. 01. 28.

Farkasvölgyi

út

XII.

1901. 04. 30.

Felhő

utca

XII.

1886. 01. 28.

Fogaskerekű

utca

XII.

1962. 01. 01.

Golfpálya

út

XII.

1954. 01. 01.

Harangvölgyi

út

XII.

1886. 01. 01.

Hegyhát

út

XII.

1886. 01. 28.

Istenhegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Jánoshegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Jenő

út

XII.

1886. 01. 28.

Juliska

út

XII.

1886. 01. 28.

Kakukk

lépcső

XII.

1939. 05. 16.

Kakukk

út

XII.

1886. 01. 28.

Kalóz

út

XII.

1886. 01. 28.

Kék Golyó

utca

XII.

1879. 01. 01.

Költő

utca

XII.

1886. 01. 28.

Kútvölgyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Laura

út

XII.

1886. 03. 23.

Lóránt

út

XII.

1886. 01. 28.

Magasúti

lejtő

XII.

1928. 01. 01.

Maros

utca

XII.

1879. 12. 19.

Mártonhegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Márvány

utca

I., XII.

1870. 01. 01.

Melinda

út

XII.

1886. 01. 28.

Menyét

út

XII.

1886. 01. 28.

Művész

út

XII.

1886. 01. 28.

Németvölgyi

út

XI., XII.

1886. 01. 28.

Normafa

út

XII.

1886. 01. 25.

Óra

út

XII.

1886. 01. 28.

Orbánhegyi

út

XII.

1900. 10. 11.

Őzike

köz

XII.

1954. 01. 01.

Őzike

út

XII.

1886. 01. 28.

Rege

út

XII.

1886. 01. 28.

Remete

út

XII.

1886. 01. 28.

2512
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Előtag

Utótag

Kerületek

2012. december 27.
Elnevezés dátuma

Sashegyi

út

XII.

1934. 02. 06.

Svájci

út

XII.

1886. 01. 28.

Szépkilátás

út

XII.

1886. 01. 28.

Törökbálinti

út

XI., XII.

1929. 03. 19.

Tücsök

utca

XII.

1886. 01. 28.

Tündér

utca

XII.

1886. 01. 28.

Tündérhegyi

út

XII.

1870. 01. 01.

Városkúti

út

XII.

1900. 09. 13.

Városmajor

utca

XII.

1870. 01. 01.

Vilma

út

XII.

1886. 01. 28.

Virányos

út

XII.

1886. 01. 28.

Virányos

köz

XII.

1931. 10. 27.

Zugligeti

út

XII.

1886. 01. 28.

Védett közterületnevek – XIII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Agyag

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Angyalföldi

út

XIII.

1884. 11. 20.

Apály

utca

XIII.

1893. 01. 01.

Csata

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Dagály

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Fáklya

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Föveny

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Futár

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Hajdú

utca

XIII.

1879. 01. 01.

Ipoly

utca

XIII.

1872. 12. 12.

Janicsár

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Jász

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Kartács

utca

XIII.

1893. 01. 01.

Kádár

utca

XIII.

1897. 10. 28.

Lőportár

utca

XIII.

1879. 12. 25.

Mohács

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Mór

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Országbíró

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Pannónia

utca

XIII.

(1860) 1990. 04. 10.

Pozsonyi

út

XIII.

1903. 04. 07.

Röppentyű

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Szabolcs

utca

XIII.

1874. 02. 19.

Teve

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Tutaj

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Véső

utca

XIII.

1897. 12. 21.

Visegrádi

utca

XIII.

(1872) 1953. 12. 03.

Vígszínház

utca

XIII.

1897. 12. 23.

2012. december 27.
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Védett közterületnevek – XIV. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Amerikai

út

XIV.

1879. 01. 01.

Cinkotai

út

XIV.

1900. 10. 17.

Csömöri

út

XIV.

1900. 10. 11.

Fogarasi

út

XIV.

1896. 07. 02.

Gyarmat

utca

XIV.

1879. 01. 01.

Ida

utca

XIV.

1883. 03. 21.

Mexikói

út

XIV.

1879. 01. 01.

Rákos

tér

XIV.

1900. 10. 11.

Rákospatak

utca

XIV.

1891. 12. 22.

Szentmihályi

út

XIV.

1879. 01. 01.

Szugló

utca

XIV.

1885. 05. 05.

Tábornok

utca

XIV.

1896. 07. 02.

Törökőr

utca

XIV.

1932. 06. 14.

Védett közterületnevek – XV. kerület
Előtag
Hartyán

Utótag
köz

Kerületek
XV.

Elnevezés dátuma
1970. 10. 22.

Kazán

utca

XV.

1954. 01. 01.

Kőrakás

park

XV.

1972. 10. 22.

Mozdonyfűtő

utca

XV.

1954. 01. 01.

Mozdonyvezető

utca

XV.

1954. 01. 01.

Nádastó

park

XV.

1970. 07. 22.

Nádastó

utca

XV.

1956. 01. 01.

Nyírpalota

út

XV.

1991. 12. 09.

Páskom

park

XV.

1970. 07. 22.

Páskomliget

utca

XV.

1970. 07. 22.

Pestújhelyi

út

XV.

1953. 01. 01.

Régi Fóti

út

XV.

1954. 01. 01.

Sárfű

utca

XV.

1970. 07. 22.

Vasutasház

utca

XV.

1954. 01. 01.

Vasutaskert

utca

XV.

1954. 01. 01.

Vasutastelep

utca

XV.

1954. 01. 01.

Védett közterületnevek – XVI. kerület
Előtag
Csömöri

Utótag
út

Kerületek
XVI.

Elnevezés dátuma
(1890) 1965. 01. 01.

Védett közterületnevek – XVII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

501.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

502.

sor

XVII.

1951. 01. 01.

503.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

2514
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Előtag

Utótag

2012. december 27.

Kerületek

Elnevezés dátuma

504.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

505.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

506.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

507.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

508.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

509.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

510.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

511.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

512.

utca

XVII.

2002. 11. 21.

513.

utca

XVII.

1950. 01. 01.

514.

utca

XVII.

1950. 01. 01.

515.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

516.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

517.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

518.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

519.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

520.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

521.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

522.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

523.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

524.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

525.

tér

XVII.

1951. 01. 01.

526.

sor

XVII.

1951. 01. 01.

527.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

528.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

529.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

530.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

531.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

532.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

533.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

534.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

535.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

536.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

537.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

538.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

539.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

540.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

541.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

542.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

543.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

544.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

545.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

I.

utca

XVII.

1856. 01. 01.

2012. december 27.
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Előtag

Utótag

2515

Kerületek

Elnevezés dátuma

II.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

III.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

IV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

V.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

IX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

X.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXVI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXVII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

Cséplő

út

XVII.

1954. 01. 01.

Erdődűlő

út

XVII.

1975. 01. 01.

Felsőbánya

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Fuvaros

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Gázló

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Rákoscsaba

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Tómalom

utca

XVII.

1940. 01. 01.

Védett közterületnevek – XVIII. kerület
Előtag
Abaújvár
Abrudbánya
Akadály
Akácfa
Akácos
Akácos
Akvamarin

Utótag
utca
utca
utca
utca
utca
köz
utca

Kerületek
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

Elnevezés dátuma
1940. 01. 01.
1932. 01. 01.
1925. 01. 01.
1910. 01. 01.
1990. 01. 31.
2001. 03. 22.
2007. 05. 17.

2516
Előtag
Ametiszt
Árvai
Bánffyhunyad
Bártfa
Benedekfalva
Beregszász
Beszterce
Besztercebánya
Bódva
Brassó
Bükk
Csallóköz
Csíkszereda
Csolt
Csörgőfa
Dés
Désháza
Déva
Dobsina
Dráva
Érsekújvár
Fedezék
Fenyőfa
Fiume
Fogaras
Fülek
Garam
Goroszló
Gömör
Gyergyó
Gyöngyvirág
Gyulafehérvár
Halomi
Hargita
Határ
Háromszéki
Hársfa
Hegyikristály
Honvéd
Huszár
Ibolya
Igló
Ipolyság
Jáde
Jáspis
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Utótag
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Kerületek
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

2012. december 27.
Elnevezés dátuma
2007. 05. 17.
1922. 01. 01.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1990. 03. 07.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1932. 01. 01.
1991. 01. 31.
1940. 01. 01.
1932. 01. 01.
1969. 03. 05.
1991. 01. 31.
1932. 01. 01.
1953. 12. 03.
1932. 01. 01.
1930. 01. 01.
1922. 01. 01.
1932. 01. 01.
1925. 01. 01.
1991. 01. 31.
1940. 01. 01.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1990. 03. 07.
1940. 01. 01.
1922. 01. 01.
1910. 01. 01.
1932. 01. 01.
1945. 01. 01.
1932. 01. 01.
1898. 01. 01.
1922. 01. 01.
1940. 01. 01.
2007. 05. 17.
1930. 01. 01.
1925. 01. 01.
1925. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
2008. 09. 18.
2007. 05. 17.

2012. december 27.
Előtag
Jegenye
Juharos
Kara
Kassa
Kárpát
Késmárk
Kevevári
Kézdivásárhely
Királyhágó
Kiskőszeg
Kolozsvár
Komárom
Korpona
Körmöcbánya
Köztársaság
Kőrisfa
Krasznahorka
Küküllő
Lajta
Lakatos
Latorca
Léva
Liget
Lomnic
Losonc
Lőcse
Lőrinci
Lugos
Madarász
Maros
Marosvásárhely
Máramarossziget
Munkács
Muraköz
Muskátli
Nagybánya
Nagybecskerek
Nagyenyed
Nagykőrösi
Nagyszalonta
Nagyszeben
Nagyszombat
Nagyszőlős
Nefelejcs
Nyárfás
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Utótag
fasor
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
útja
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
sor

Kerületek
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII., XIX.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII., XIX., XX., XXIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

2517
Elnevezés dátuma
1908. 01. 01.
1992. 01. 30.
1945. 01. 01.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1937. 01. 01.
1922. 01. 01.
1932. 01. 01.
1922. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1947. 01. 01.
1991. 01. 31.
1942. 01. 01.
1940. 01. 01.
1940. 01. 01.
1953. 12. 03.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1910. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1898. 01. 01.
1930. 01. 01.
1910. 01. 01.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1968. 09. 11.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1930. 01. 01.
1922. 01. 01.
1908. 01. 01.
1992. 01. 30.

2518

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Előtag

Nyitra
Olt
Pacsirta
Pancsova
Párkány
Péteri
Poprád
Pozsony
Pöstyén
Rezeda
Rimaszombat
Rozsnyó
Rózsakvarc
Ruttka
Sajó
Sas
Selmecbánya
Sepsiszentgyörgy
Sólyom
Szabadka
Szakolcai
Szamos
Szarvas csárda
Szatmárnémeti
Száva
Szegfű
Szepes
Székelyudvarhely
Szitnya
Tapolcsányi
Tarkő
Tátra
Tátrafüred
Temesvár
Templom
Tigriskő
Topáz
Torda
Torockó
Tölgy
Tölgyfa
Tövishát
Trencsén
Tulipán
Tusnád

Utótag
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
köz
utca
utca
utca
utca

Kerületek
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

2012. december 27.
Elnevezés dátuma
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1910. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1991. 01. 28.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1926. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
2007. 05. 17.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1910. 01. 01.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1925. 01. 01.
1940. 01. 01.
1922. 01. 01.
1926. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1926. 01. 01.
1940. 01. 01.
1926. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1979. 01. 17.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
2007. 05. 17.
2007. 05. 17.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1991. 01. 31.
2001. 03. 22.
1990. 03. 07.
1930. 01. 01.
1900. 01. 01.
1940. 01. 01.

2012. december 27.
Előtag
Tüzér
Ugocsa
Ungvár
Uzsok
Újvidék
Vajdahunyad
Varjú
Vasút
Vág
Versec
Vércse
Virág
Vízakna
Zalatna
Zágon
Zenta
Zilah
Zombor
Zólyom
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Utótag
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Kerületek
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

2519
Elnevezés dátuma
1925. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1932. 01. 01.
1899. 12. 30.
1932. 01. 01.
1910. 01. 01.
1898. 01. 01.
1930. 01. 01.
1930. 01. 01.
1910. 01. 01.
1926. 01. 01.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1932. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.
1940. 01. 01.
1930. 01. 01.

Védett közterületnevek – XIX. kerület
Előtag
Nagykőrösi

Utótag
út

Kerületek
XVIII., XIX., XX., XXIII.

Elnevezés dátuma
(1930) 1968. 09. 11.

Védett közterületnevek – XX. kerület
Előtag
Nagykőrösi

Utótag
út

Kerületek

Elnevezés dátuma

XVIII., XIX., XX., XXIII.

(1930) 1968. 09. 11.

Védett közterületnevek – XXI. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Bagoly

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Borókás

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Brassói

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Csillag

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Fácános

utca

XXI.

1941. 01. 01.

Fenyves

út

XXI.

1937. 01. 01.

Fürjes

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Határ

utca

XXI.

1890. 01. 01.

Háromszék

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Hollandi

út

XXI.

1937. 01. 01.

Kassai

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Késmárki

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Királyerdő

út

XXI.

1937. 01. 01.

Királyhágó

út

XXI.

1937. 01. 01.

2520

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Előtag

Utótag

Kerületek

2012. december 27.
Elnevezés dátuma

Kis nyírfa

utca

XXI.

2003. 11. 25.

Kohász

utca

XXI.

1957. 01. 01.

Komáromi

utca

XXI.

1928. 01. 01.

Magyar

utca

XXI.

1890. 01. 01.

Martinász

utca

XXI.

1953. 12. 03.

Máramarosi

út

XXI.

1937. 01. 01.

Nagykalapács

utca

XXI.

1957. 01. 01.

Ófalu

utca

XXI.

1899. 12. 30.

Tarpataki

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Telep

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Templom

utca

XXI.

1910. 01. 01.

Tölgyes

út

XXI.

1937. 01. 01.

Varrógép

utca

XXI.

1961. 01. 01.

Vágóhíd

utca

XXI.

1910. 01. 01.

Vereckei

utca

XXI.

1928. 01. 01.

Védgát

utca

XXI.

1900. 01. 01.

Védett közterületnevek – XXII. kerület
Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

I.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

II.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

III.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

IV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

V.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VIII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

IX.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

X.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XIII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XIV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XVI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XVII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

Alsó Sas

utca

XXII.

1899. 12. 30.

Diófa

utca

XXII.

1930. 01. 01.

Fehérhegy

utca

XXII.

1870. 01. 01.

Felső Sas

utca

XXII.

1899. 12. 30.

Gádor

utca

XXII.

1962. 01. 01.

Háros

utca

XXII.

1964. 01. 01.

Hosszúhegy

utca

XXII.

1899. 12. 30.
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Elnevezés dátuma

Kálváriahegy

utca

XXII.

1990. 05. 29.

Kereszt

utca

XXII.

1900. 01. 01.

Kis Kőbánya

utca

XXII.

1920. 01. 01.

Leányka

utca

XXII.

1953. 12. 03.

Nagy Kőbánya

utca

XXII.

1930. 01. 01.

Nagytétényi

út

XXII.

1962. 01. 01.

Péter-Pál

utca

XXII.

1870. 01. 01.

Szabina

út

XXII.

1930. 01. 01.

Vár

utca

XXII.

1920. 01. 01.

Vöröskúti

határsor

XXII.

1910. 01. 01.

Védett közterületnevek – XXIII. kerület
Előtag

Utótag

Nagykőrösi

út

Ócsai

út

Kerületek

Elnevezés dátuma

XVIII., XIX., XX., XXIII.

(1930) 1968. 09. 11.

XXIII.

1900. 01. 01.
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3. melléklet Budapest Főváros Önkormányzata 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
Városrésznevek és területi lehatárolásuk
VÁROSRÉSZEK – I. kerület
1.) Gellérthegy – I. kerület
Hegyalja út a Budaörsi úttól–Sánc utca–Orom utca–a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút–
Citadella északi sétánya–az I. és XI. kerület határa–Duna folyam–Kelenhegyi út–Mányoki út–Ménesi út–Alsóhegy utca–
Villányi út–Budaörsi út a Hegyalja útig.
2.) Krisztinaváros – I. kerület
Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától–Széll Kálmán tér–Várfok utca–a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától
a Dózsa György tér 9.-ig–Pásztor lépcső–Gellérthegy utca–Czakó utca–Hegyalja úti kereszteződés–Avar utca–Kiss János altábornagy utca–Ugocsa utca–Böszörményi út–Kék Golyó utca–Ráth György utca–Roskovics utca–Bíró utca–Alma
utca–Gaál József út–Határőr út–Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.
3.) Tabán – I. kerület
A várfal a Dózsa György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig–a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős sétány–Sándor
Móric lépcső–Ybl Miklós tér déli oldala–Duna folyam–I. és XI. kerület határa (merőlegesen a Duna vonaláig)–Citadella
északi sétány–e sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak futó sétány az Orom utcáig –Orom utca–Sánc utca–Hegyalja
úti kereszteződés–Czakó utca–Gellérthegy utca–Pásztor lépcső–Dózsa György tér.
4.) Vár – I. kerület
A várfal a Bécsi kaputól keleti irányban kiindulva az óramutató járásával megegyező lefutásban a Bécsi kapuig.
5.) Víziváros – I. kerület
Duna folyam a Bem József tér déli oldalától–Ybl Miklós tér déli oldala–Sándor Móric lépcső–a lépcsős sétány a Nagy
Rondelláig–a keleti várfal a Bécsi kapuig–Várfok utca–Vérmező út–Széna tér–Margit körút–Bem József utca–Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.
VÁROSRÉSZEK – II. kerület
1.) Adyliget – II. kerület
Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldalától–Rézsű utca–Nagykovácsi út–Feketefej utca–a főváros határa a Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldaláig.
2.) Budakeszierdő – II. kerület
Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától–Üdülő út–Szép Juhászné út–Budakeszi út a Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig–Jánoshegyi út–Konkoly-Thege Miklós út–a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése–Konkoly-Thege
Miklós út a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.
3.) Budaliget – II. kerület
Hidegkúti út a főváros határától–Máriaremetei út–Hímes utca–a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal–a főváros határa a Hidegkúti útig.
4.) Csatárka – II. kerület
Látóhegyi út a Görgényi úttól–Glück Frigyes út–Verecke lépcső–Verecke út–Szalamandra út–Zöldkert út–Csatárka út–
Törökvész út–Görgényi út a Látóhegyi útig.
5.) Erzsébetliget – II. kerület
Paprikás-patak a Hidegkúti úttól–53444 hrsz.-ú közterület–Honvéd utca–Hidegkúti út a Paprikás-patakig–Pesthidegkútnak az 1930-as években kialakult része.
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6.) Erzsébettelek – II. kerület
Ördögárok a Nagyrét utcától–Hidegkúti út–a főváros 1949. december 31-ei határa (a 171. és 176. számú határkövek
között)–Nagyrét utca az Ördögárokig.
7.) Felhévíz – II. kerület
Kavics utca a Vérhalom utcától–Duna folyam–Bem József tér északi oldala–Frankel Leó út–Margit körút–Török utca–
Gül Baba utca–Vérhalom utca–Vérmező út a Kavics utcáig.
8.) Gercse – II. kerület
A főváros határa a Kulcs utcától–a II. és a III. kerület közigazgatási határa–Máriahegy utca–53444 hrsz.-ú közterület–
Paprikás-patak–Nóra utca–Hideg utca–Kulcs utca a főváros határáig.
9.) Hársakalja – II. kerület
Kővári út a Hidegkúti úttól–Arad utca–Cenk utca–Budajenő utca–a főváros 1949. december 31-ei határa (a 168. és a
171. számú határkövek között, 1899/4., 5., 6., 7. helyrajzi számú telkek) Hidegkúti út a Kővári útig.
10.) Hárshegy – II. kerület
Nagykovácsi út a Feketefej utcától–Hűvösvölgyi út–a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése–Mária út–
Hárshegyi út–Budakeszi út–Szép Juhászné út–a Petneházyrét északi oldalán futó turistaút–a főváros határa–Feketefej
utca a Nagykovácsi útig.
11.) Hűvösvölgy – II. kerület
A főváros 1949. december 31-ei határa a Nagykovácsi úttól (a 184. és a 171. számú határkövek között, 11355/1, 2 és
11358 helyrajzi számú telkek északi oldala)–Ördögárok–Nyéki út–Hűvösvölgyi út–Nagykovácsi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.
12.) Kővár – II. kerület
A II. és a III. kerület határa a Máriahegyi úttól–a főváros 1949. december 31-ei határa (a 148. és a 168. számú határkövek között)–Budajenő utca és meghosszabbított vonala–Cenk utca–Arad utca–Kővári út–Honvéd utca–53444 hrsz.-ú
közterület–Máriahegy utca a II. és III. kerület közigazgatási határáig.
13.) Kurucles – II. kerület
Hárshegyi út a Budakeszi úttól–Mária út–Széher út–Lipótmezei út–Hűvösvölgyi út–Bognár utca–Budenz út–Kuruclesi
út–Budakeszi út a Hárshegyi útig.
14.) Lipótmező – II. kerület
Ördögárok a Nyéki úttól–Szerb Antal utca–Hűvösvölgyi út–Lipótmezei út–Széher út–a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése–Nyéki út az Ördögárokig.
15.) Máriaremete – II. kerület
Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal a főváros határától–Hímes utca–
Máriaremetei út–Áchim András utca–Kökény utca–Kokárda utca–Kerényi Frigyes utca–Ördögárok–Nagyrét utca–a főváros 1949. december 31-ei határa (a 184. és 176. számú határkövek között)–Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi
szám) északnyugati oldala–a főváros határa a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonalig.
16.) Nyék – II. kerület
A főváros 1949. december 31-ei határa az Ördögároktól (161–171. számú határkövek között, a 11699/4 és 5 helyrajzi számú telkek)–Görgényi út–Nagybányai út–Nagybányai lépcső–Páfrányliget utca–Ördögárok a főváros 1949. december 31-ei határáig.
17.) Országút – II. kerület
Rómer Flóris utca a Zivatar utcától–Margit utca–Margit körút–Frankel Leó út–Bem József tér teljes területe az északi és déli oldalon álló épületek kivételével–Duna folyam–Bem József utca–Margit körút–Széna tér–Vérmező út–Várfok
utca–Szilágyi Erzsébet fasor–Lorántffy Zsuzsanna lépcső–Trombitás út–Garas utca–Marczibányi tér teljes területe az
északnyugati és északkeletei oldalon álló épületek kivételével–Keleti Károly utca–Kitaibel Pál utca–Bimbó út–Ady Endre utca–Zivatar utca a Rómer Flóris utcáig.
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18.) Pálvölgy – II. kerület
Szépvölgyi út a Glück Frigyes úttól–Csatárka út–Zöldkert út–Szalamandra út–Verecke út–Verecke lépcső–Glück Frigyes út a Szépvölgyi útig.
19.) Pasarét – II. kerület
Szerb Antal utca a Hűvösvölgyi úttól–Páfrányliget utca–Csalán út–Battai út–Cirok utca–Pasaréti út–Radna utca–
Herman Ottó út–Lorántffy Zsuzsanna út–Lorántffy Zsuzsanna lépcső–Szilágyi Erzsébet fasor–Hűvösvölgyi út a Szerb
Antal utcáig.
20.) Pesthidegkút-Ófalu – II. kerület
A főváros határa a Hidegkúti úttól–Kulcs utca és meghosszabbított vonala–Hideg utca–Nóra utca–Paprikás-patak–
Hidegkúti út a főváros határáig.
21.) Petneházyrét – II. kerület
A rét északi oldalán futó turistaút a főváros határától–Szép Juhászné út– Üdülő út és a belőle futó turistaút–a főváros
határa a rét északi oldalán futó turistaútig (11209-11339/5 helyrajzi számú telkek).
22.) Remetekertváros – II. kerület
Pinceszer utca a Kökény utcától–Kossuth Lajos utca–Hidegkúti út–Ördögárok–Kerényi Frigyes utca–Kokárda utca–
Kökény utca a Pinceszer utcáig.
23.) Rézmál – II. kerület
Bogár utca az Endrődi Sándor utcától–Alsó Törökvész út–Bimbó út–Aranka utca–Marczibányi tér északnyugati
oldala–Alvinci út–Bimbó út–Endrődi Sándor utca a Bogár utcáig.
24.) Rózsadomb – II. kerület
Vérhalom utca az Alsó Törökvész úttól–Vérhalom tér déli oldala–Vérhalom utca–Gül Baba utca–Török utca–Margit
utca–Rómer Flóris utca–Zivatar utca–Ady Endre utca–Bimbó út–Kitaibel Pál utca–Keleti Károly utca–Marczibányi tér
északkeleti oldala–Aranka utca–Bimbó utca–Alsó Törökvész utca a Vérhalom utcáig.
25.) Szemlőhegy – II. kerület
Barlang utca a Ferenchegyi úttól–Felső Zöldmáli út–Alsó Zöldmáli út–Pusztaszeri út–Felhévízi utca és a belőle délnek
futó sétány–Kavics utca–Vérhalom utca–Vérhalom tér keleti és északi oldalán álló épületek–Cimbalom utca–Pusztaszeri
út–Ferenchegyi út a Barlang utcáig.
26.) Széphalom – II. kerület
Hidegkúti út a Máriaremetei úttól–Kossuth Lajos utca–Pinceszer utca–Kökény utca–Áchim András utca–Máriaremetei út a Hidegkúti útig.
27.) Szépilona – II. kerület
Budenz út a Kuruclesi úttól–Bognár utca–Hűvösvölgyi út–Budakeszi út–Kuruclesi út a Budenz útig.
28.) Szépvölgy – II. kerület
A főváros 1949. december 31-ei határa a Görgényi úttól (161–155. számú határkövek között, a 15945, 15948, 15947,
15948/2, 15951 helyrajzi számú telkek nyugati határvonala, 11952–11968 helyrajzi számú telkek északi határvonala) a
II. és III. kerület közigazgatási határa –Hármashatárhegyi út–Glück Frigyes út–Látóhegyi út–Görgényi út a főváros 1949.
december 31-ei határáig.
29.) Törökvész – II. kerület
Nagybányai lépcső a Csalán úttól–Nagybányai út–Törökvész út–Kapy utca–Gárdonyi Géza út–Endrődi köz–Endrődi
Sándor utca–Bimbó út–Alvinci út–Garas utca–Trombitás út–Lorántffy Zsuzsanna út–Herman Ottó út–Radna utca–
Pasaréti út–Cirok utca–Battai út–Csalán út a Nagybányai lépcsőig.
30.) Újlak – II. kerület
Mikoviny utca a Folyondár utcától–az utcából keletnek futó lépcső a Doberdó útig–Doberdó út–Bécsi út–Nagyszombat
utca–Duna folyam–Kavics utca és a belőle északnak futó kilátó út–Felhévízi utca–Pusztaszeri út–Szépvölgyi út–Folyondár
utca a Mikoviny utcáig.
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31.) Vérhalom – II. kerület
Törökvész út a Kapy utcától–Ferenchegyi út–Pusztaszeri út–Cimbalom utca–Vérhalom tér teljes területe az északi, keleti és déli épületeinek kivételével–Vérhalom utca–Alsó Törökvész út–Bogár utca–Endrődi Sándor utca–Endrődi köz–
Gárdonyi Géza út–Kapy utca a Törökvész útig.
32.) Víziváros – II. kerület
Duna folyam a Bem József tér déli oldalától–Ybl Miklós tér déli oldala–Sándor Móric lépcső–a lépcsős sétány a Nagy
Rondelláig–a keleti várfal a Bécsi kapuig–Várfok utca–Vérmező út–Széna tér–Margit körút–Bem József utca–Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.
33.) Zöldmál – II. kerület
Csatárka út a Törökvész úttól–Szépvölgyi út–Pusztaszeri út–Alsó Zöldmáli út–Felső Zöldmáli út–Barlang utca–Ferenchegyi út–Törökvész út a Csatárka útig.
VÁROSRÉSZEK – III. kerület
1.) Aranyhegy–Ürömhegy–Péterhegy – III. kerület
Budapest közigazgatási határa–Bécsi út–Aranyvölgy utca–Aranyhegyi út–Pusztakúti út a Pusztakúti közig–Pusztakúti
köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig–névtelen közterület (22890/2 hrsz.) – 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig.
2.) Aquincum – III. kerület
Duna folyam–Bogdáni út–Szentendrei út–Kazal utca–Huszti út folytatása északi irányba a Zsófia utcáig–Zsófia utca–
23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára–23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára a Péter utcáig–Péter utca meghosszabbítása déli irányban a vasútvonalig–vasútvonal.
3.) Békásmegyer – III. kerület
Budapest közigazgatási határa–Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig–Pünkösdfürdő utca–Árpád utca–Ipartelep utca–
Szent István utca–Madzsar József utca–Hollós Korvin Lajos utca–Dózsa György utca–65536 hrsz.-ú közterület–Rókavár
utca–Márton köz–Hegyláb utca–64869/4, 64871/4, 64876/1, 64879 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára–Tamás utca–
65164 hrsz.-ú ingatlan délnyugati, majd nyugati telekhatára–65163 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára és északkeleti telekhatárának meghosszabbítása Budapest közigazgatási határáig.
4.) Csillaghegy – III. kerület
Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig–Kalászi utca–Attila utca–Czetz János köz–Határ út–Pusztakúti út–Pusztakúti köz
meghosszabbítása a Héthalom utcáig–Héthalom utca–névtelen közterület (22890/2 hrsz.)–22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti
telekhatára Budapest közigazgatási határáig–Budapest közigazgatási határa–a közigazgatási határtól 65163 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának meghosszabbítása, valamint nyugati határa–65164 hrsz.-ú ingatlan nyugati, majd délnyugati telekhatára–Tamás utca–64879, 64876/1, 64871/4, 64869/4 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára–Hegyláb utca–Márton köz–Rókavár utca–névtelen közterület (65536 hrsz.)–Dózsa György utca–Hollós Korvin Lajos utca–Madzsar József
utca–Szent István utca–Ipartelep utca–Árpád utca–Pünkösdfürdő utca a Duna folyamig.
5.) Csúcshegy – III. kerület
Budapest közigazgatási határa–Solymárvölgyi út–Virágosnyereg út–II. és III. kerület határa Budapest közigazgatási
határáig.
6.) Harsánylejtő – III. kerület
Solymárvölgyi utca–Kocsis Sándor út–belterületi határ–20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára–Virágosnyereg út.
7.) Hármashatár-hegy – III. kerület
Virágosnyereg út–20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára–belterületi határ–Remetehegyi árok–16536/88
hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára–II. és III. kerületi határ a Virágosnyereg útig.
8.) Kaszásdűlő – III. kerület
Aranyvölgy utca–Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Kazal utca között–Kazal utca–Szentendrei út–Bogdáni út–Hévízi út–Vörösvári út–Bécsi út az Aranyvölgy utcáig.
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9.) Mocsárosdűlő – III. kerület
Aranyvölgy utca–Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Zsófia utca között–Zsófia utca–Szentendrei út–Határ
út–Aranyhegyi út.
10.) Óbuda – III. kerület
Duna folyam a Nagyszombat utcáig–Nagyszombat utca–Bécsi út–Vörösvári út–Hévízi út–Bogdáni út a Duna folyamig.
11.) Óbuda hegyvidéke – III. kerület
Budapest közigazgatási határa–Kocsis Sándor út–Bécsi út–Doberdó út–közterületi lépcső a Folyóka utcáig–Folyóka
utca–Folyondár utca–II. és III. kerület közigazgatási határa Budapest közigazgatási határáig.
12.) Óbudai-sziget – III. kerület
Duna folyam
13.) Rómaifürdő – III. kerület
Czetz János köz–Attila utca–Kalászi utca a Duna folyamig–Duna folyam a vasútvonalig–vasútvonal–Péter utca meghosszabbítása a vasútvonaltól–23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára–
Szentendrei út.
14.) Solymárvölgy – III. kerület
Budapest közigazgatási határa–Bécsi út–Kocsis Sándor út–Solymárvölgyi utca.
15.) Újlak – III. kerület
Duna folyam–II. és III. kerület közigazgatási határa a Duna folyamtól–Folyondár utca–Folyóka utca–közterületi lépcső a Doberdó útig–Doberdó út–Bécsi út–Nagyszombat utca a Duna folyamig.
VÁROSRÉSZEK – IV. kerület
1.) Istvántelek – IV. kerület
Árpád út az Istvántelki úttól–a MÁV váci vonala–Madridi utca–Bécsi utca–Elem utca–Istvántelki út az Árpád útig.
2.) Káposztásmegyer – IV. kerület
Váci út a főváros határától–Székesdűlő sor déli határvonala–a főváros határa–a MÁV váci vonala–Szilas-patak–Duna
folyam–a főváros határa a Váci útig.
3.) Megyer – IV. kerület
Szilas-patak a Duna folyamtól–a IV. és XV. kerület közigazgatási határa–Fóti út–Váci út–Rév utca–Duna folyam a
Szilas-patakig.
4.) Újpest – IV. kerület
Rév utca a Duna folyamtól–Váci út–Fóti út–a MÁV váci vonala–Árpád út–Istvántelki út–Elem utca–Bécsi utca–Madridi utca–Dugonics utca–Újpalotai út–a MÁV esztergomi vonala–Duna folyam a Rév utcáig.
5.) Székesdűlő – IV. kerület
A 76590, 76592-76607, 76619–76637 és 76637–76660 helyrajzi számú ingatlanok által elfoglalt terület.
6.) Népsziget – IV. kerület
A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.
VÁROSRÉSZEK – V. kerület
1.) Belváros – V. kerület
Vigadó tér déli oldala–Deák Ferenc utca–Deák Ferenc tér déli oldala–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút és
meghosszabbított tengelye–Duna folyam a Vigadó tér déli oldaláig.
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2.) Lipótváros – V. kerület
Szent István körút és meghosszabbított tengelye a Duna folyamtól–Nyugati tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák Ferenc tér–
Deák Ferenc utca–Vigadó tér déli oldala–Duna folyam a Szent István körút meghosszabbított vonaláig.
VÁROSRÉSZEK – VI. kerület
1. Terézváros – VI. kerület
Dózsa György út a MÁV váci vonalának felüljárójától–Városligeti fasor–Lövölde tér–Király utca–Deák Ferenc tér–
Bajcsy-Zsilinszky út–Nyugati tér–Váci út–Lehel utca–Bulcsú utca a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig–a MÁV terület északnyugati határvonalát követve halad a Dózsa György úti felüljáróig.
VÁROSRÉSZEK – VII. kerület
1.) Erzsébetváros – VII. kerület
Dózsa György út a Városligeti fasortól–Verseny utca–Thököly út–Baross tér–Rákóczi út–Károly körút–Király utca–
Lövölde tér–Városligeti fasor a Dózsa György útig.
VÁROSRÉSZEK – VIII. kerület
1.) Palotanegyed – VIII. kerület
Múzeum körút–Rákóczi út–Blaha Lujza tér északi és keleti oldala–József körút–Üllői út.
2.) Népszínház negyed – VIII. kerület
Rákóczi út–Fiumei út–Teleki László tér északnyugati oldala–Népszínház utca–József körút.
3.) Csarnok negyed – VIII. kerület
József körút–Népszínház utca–Nagy Fuvaros utca–Mátyás tér nyugati oldala–Koszorú utca–Baross utca–Horváth Mihály tér északi oldala–Baross utca.
4.) Magdolna negyed – VIII. kerület
Koszorú utca–Mátyás tér nyugati oldala–Nagy Fuvaros utca–Népszínház utca–Teleki László tér északnyugati oldala–
Fiumei út–Baross utca–Kálvária tér keleti, déli és nyugati oldala–Baross utca.
5.) Corvin negyed – VIII. kerület
József körút–Baross utca–Horváth Mihály tér északi oldala–Baross utca–Leonardo da Vinci utca–Práter utca–Szigony
utca–Üllői út.
6.) Losonci negyed – VIII. kerület
Baross utca–Leonardo da Vinci utca–Práter utca–Szigony utca–Üllői út–Korányi Sándor utca–Kálvária tér nyugati oldala–Illés utca.
7.) Orczy negyed – VIII. kerület
Kálvária tér déli és keleti oldala–Baross utca–Orczy tér északi oldala–Orczy út–Üllői út–Korányi Sándor utca–Illés
utca–Kálvária tér nyugati oldala.
8.) Kerepesdűlő – VIII. kerület
Fiumei út–Baross tér–Thököly út–Verseny utca–Dózsa György út–Kerepesi út–Asztalos Sándor út–Salgótarjáni utca.
9.) Százados negyed – VIII. kerület
Asztalos Sándor út–Kerepesi út–Hungária körút–MÁV vonala az Asztalos Sándor útig.
10.) Ganz negyed – VIII. kerület
Vajda Péter utca–Orczy út–Orczy tér keleti és északi oldala–Fiumei út–Salgótarjáni utca–MÁV vonala a Hungária körútig–Hungária körút–Könyves Kálmán körút.
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11.) Tisztviselőtelep – VIII. kerület
Orczy út–Vajda Péter utca–Könyves Kálmán körút–Üllői út.
VÁROSRÉSZEK – IX. kerület
1.) Belső-Ferencváros – IX. kerület
Kálvin tér–Üllői út–Ferenc körút–Boráros tér–Duna folyam–Fővám tér–Vámház körút.
2.) József Attila-lakótelep – IX. kerület
Üllői út az Ecseri úttól–Határ út–M5-ös autópálya bekötő szakasza–Epreserdő utca–Ecseri út az Üllői útig.
3.) Középső-Ferencváros – IX. kerület
Boráros tér–Ferenc körút–Üllői út–Keleti pályaudvar–Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal–Duna folyam.
4.) Külső-Ferencváros – IX. kerület
Keleti pályaudvar–Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal–Üllői út–Ecseri út–Epreserdő utca–M5-ös autópálya bevezető szakasza–Határ út–Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág–Duna folyam.
VÁROSRÉSZEK – X. kerület
1.) Felsőrákos – X. kerület
Kerepesi út a Fehér úttól–Sárgarózsa utca–Pesti határút–Határmalom utca–Jászberényi út–Fehér út a Kerepesi útig.
2.) Gyárdűlő – X. kerület
MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől–Száva utca–Üllői út–a MÁV hegyeshalmi vonala – Kőbányai út a Mázsa térig.
3.) Keresztúridűlő – X. kerület
Meténg utca a Kozma utcától–Fátyolka utca–Bogáncsvirág utca–Tarkarét utca–a temető északi fala és meghosszabbított vonala–Álmos utca–Maglódi út–Sírkert út–Kozma utca a Meténg utcáig.
4.) Kőbánya-Kertváros – X. kerület
Jászberényi út a Kozma utcától–Vadszőlő utca–Eszterlánc utca–a temető északi fala–Tarkarét utca–Bogáncsvirág
utca–Fátyolka utca–Meténg utca–Kozma utca a Jászberényi útig.
5.) Kúttó – X. kerület
A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától–a MÁV lajosmizsei vonala–Ferihegyi repülőtérre vezető út–Üllői út–Száva
utca a MÁV szolnoki vonaláig.
6.) Laposdűlő – X. kerület
Kerepesi út a Hungária körúttól–a MÁV szolnoki vonala–Kőbányai út–Könyves Kálmán körút–Hungária körút a Kerepesi útig.
7.) Ligettelek – X. kerület
Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától–Fehér út–Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út–Liget tér – a MÁV
szolnoki vonala a Kerepesi útig.
8.) Népliget – X. kerület
A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól–Üllői út–Könyves Kálmán körút–Kőbányai út a MÁV hegyeshalmi vonaláig.
9.) Óhegy – X. kerület
Maglódi út a Jászberényi úttól–Sibrik Miklós út–MÁV szolnoki vonala–Liget tér–Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi
Csoma Sándor út–Jászberényi út a Maglódi útig.
10.) Téglagyárdűlő – X. kerület
Jászberényi út a Maglódi úttól–Kozma utca–Sírkert út–Maglódi út a Jászberényi útig.
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11.) Újhegy – X. kerület
Maglódi út a Sibrik Miklós úttól–a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa–a MÁV szolnoki vonala–Sibrik Miklós
út a Maglódi útig.
VÁROSRÉSZEK – XI. kerület
1.) Albertfalva – XI. kerület
Kondorosi út a Solt utcától–Duna folyam–Hosszúréti-patak–MÁV pécsi vonala–Solt utca a Kondorosi útig.
2.) Dobogó – XI. kerület
Budaörsi út a Kőérberki úti aluljárótól–Lapu utcai aluljáró–Dobogó út–Balatoni út–Poprádi út–Kőérberki út a Budaörsi útig.
3.) Gazdagrét – XI. kerület
Rétköz utca a Gazdagréti úttól–Nagyszeben út–Budaörsi út–Gazdagréti út a Rétköz utcáig.
4.) Gellérthegy – XI. kerület
Hegyalja út a Budaörsi úttól–Sánc utca–Orom utca–a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó
sétaút–Citadella északi sétánya–merőlegesen a Duna vonaláig (az I. és XI. kerület határa)–Duna folyam–Kelenhegyi út–
Mányoki út–Ménesi út–Alsóhegy utca–Villányi út–Budaörsi út a Hegyalja útig.
5.) Hosszúrét – XI. kerület
Nagyida utca a Hosszúréti utcától–Gazdagréti út–Budaörsi út–Hosszúréti utca a Nagyida utcáig.
6.) Infopark – XI. kerület
Magyar tudósok körútja a Hevesy György úttól–Magyar Nobel díjasok útja–Magyar Nobel díjasok útja meghosszabbítva a vasútvonalig–MÁV hegyeshalmi vasútvonal–merőlegesen a Hevesy György útig–Hevesy György út a Magyar tudósok körútjáig.
7.) Kamaraerdő – XI. kerület
A főváros határa a XI. és XXII. kerület határától–a Susulyka utca sarkától délkeletnek futó erdei út–a XI. és XXII. kerület határa a főváros határáig.
8.) Kelenföld – XI. kerület
Villányi út a Budaörsi úttól–Karolina út–Bocskai út–Fehérvári út–a MÁV hegyeshalmi vonala–Budafoki út–Hauszmann Alajos utca–Lágymányosi-öböl nyugati partvonala–Lágymányosi-öböl sarkától északnyugati irányban a Nádorkerti aluljáróig–a MÁV hegyeshalmi vonala–Duna folyam–Kondorosi út–Solt utca–Kelenvölgyi határsor–a MÁV hegyeshalmi vonala–Nagyszőlős utcai aluljáró–Budaörsi út a Villányi útig.
9.) Kelenvölgy – XI. kerület
Kelenvölgyi határsor a MÁV hegyeshalmi vonalától–Solt utca–a MÁV pécsi vonala–Méhész utca–Ringló út–Péterhegyi út–a MÁV hegyeshalmi vonala a Kelenvölgyi határsorig.
10.) Kőérberek – XI. kerület
Repülőtéri út a főváros határától–Kőérberki út–Egér út–Balatoni út–Hosszúréti-patak–a XI. és XXII. kerület határa–
Meggyvágó utcától északnyugatnak futó erdei út–a főváros határa a Repülőtéri útig.
11.) Lágymányos – XI. kerület
Móricz Zsigmond körtér keleti oldala–Bartók Béla út–Szent Gellért tér–Duna folyam–a MÁV hegyeshalmi vonala–
merőlegesen a Magyar Nobel díjasok útjáig–Magyar Nobel díjasok útja–Magyar tudósok körútja–Hevesy György út–
Hevesy György út meghosszabbítva a vasútvonalig–a MÁV hegyeshalmi vonala–Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtér keleti oldaláig.
12.) Madárhegy – XI. kerület
Törökbálinti út a Rupphegyi úttól–Nagyida utca–Hosszúréti utca–Budaörsi út–Rupphegyi út a Törökbálinti útig.
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13.) Nádorkert – XI. kerület
Budafoki út a Hauszmann Alajos utcától–MÁV hegyeshalmi vonala–Nádorkerti aluljárótól délkeleti irányban a Lágymányosi-öböl sarkáig–Lágymányosi-öböl nyugati partvonala–Hauszmann Alajos utca a Budafoki útig.
14.) Őrmező – XI. kerület
Budaörsi út a Lapu utcai aluljárótól–Nagyszőlős utcai aluljáró–MÁV hegyeshalmi vonala–Dobogó út a Lapu utcai
aluljáróig.
15.) Örsöd – XI. kerület
Budaörsi út a főváros határától–a Kőérberki úti közúti aluljáró–Kőérberki út–Poprádi út–Balatoni út–Egér út–Kőérberki út–Repülőtéri út–a főváros határa a Budaörsi útig.
16.) Péterhegy – XI. kerület
Dobogó út a Balatoni úttól–Péterhegyi út–Horogszegi határsor–Hosszúréti-patak–Balatoni út a Dobogó útig.
17.) Pösingermajor – XI. kerület
Kakukkhegyi erdősor a főváros határától–Kakukkhegyi út–Irhás-árok–Törökbálinti út–a főváros határa a Kakukkhegyi erdősorig.
18.) Sasad – XI. kerület
Márton Áron tér–Érdi út–Németvölgyi út–Hegyalja út–Dayka Gábor utca–Brassó út–Budaörsi út–Nagyszeben út–
Rétköz utca–Gazdagréti út–Nagyida utca–Törökbálinti út a Márton Áron térig.
19.) Sashegy – XI. kerület
Hegyalja út a Dayka Gábor utcától–Kálló esperes utca–Hegyalja út–Budaörsi út–Brassó út–Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.
20.) Spanyolrét – XI. kerület
Törökbálinti út a főváros határától–Rupphegyi út–Budaörsi út–a főváros határa a Törökbálinti útig.
21.) Szentimreváros – XI. kerület
Ménesi út az Alsóhegy utcától–Mányoki út–Kelenhegyi út–Szent Gellért tér–Bartók Béla út–Móricz Zsigmond körtér–
Fehérvári út–Bocskai út–Karolina út–Alsóhegy utca a Ménesi útig.
VÁROSRÉSZEK – XII. kerület
1.) Budakeszierdő – XII. kerület
Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától–Üdülő út–Szép Juhászné út–Budakeszi út és Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig–Jánoshegyi út–Konkoly-Thege Miklós út–a
Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése–Konkoly-Thege
Miklós út a főváros határáig–a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.
2.) Csillebérc – XII. kerület
A Központi Fizikai Kutató Intézet és a csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ nyugati és északi kerítése a KonkolyThege Miklós úttól–Konkoly-Thege Miklós út–Sötétvágás utca–Kázmér út–Edvi Illés út–Nőszirom utca–Adorján út–
Irhás-árok–Kakukkhegyi út–Kakukkhegyi erdősor–a főváros határa a Konkoly-Thege Miklós útig.
3.) Farkasrét – XII. kerület
Bürök utca a Hó utcától–Németvölgyi lépcső–Németvölgyi út–Érdi út–Márton Áron tér–Rácz Aladár út–Hóvirág út–
Hó utca a Bürök utcáig.
4.) Farkasvölgy – XII. kerület
Kázmér út az Edvi Illés úttól–János Zsigmond utca–Rácz Aladár út–Hóvirág út–Rácz Aladár út–Törökbálinti út–Edvi
Illés út a Kázmér útig.
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5.) Istenhegy – XII. kerület
Diós árok a Béla király úttól–Városmajor utca–Pethényi út–Istenhegyi út–Diana utca–Gyöngyvirág út–Tündér utca–
Költő utca–Béla király út a Diós árokig.
6.) Jánoshegy – XII. kerület
Budakeszi út a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjához délről futó turistaúttól–Árnyas út–Remete út–a Tündér-sziklát
délről megkerülő turistaút–Tündérhegyi út a Kossuth emlékműig–az innen a Jánoshegyi útra vezető turistaút–Jánoshegyi
út–annak legészakibb kanyarjától északnak haladó turistaút a Budakeszi útig.
7.) Kissvábhegy – XII. kerület
Határőr út a Pethényi úttól–Gaál József út–Alma utca–Bíró utca–Roskovics utca–Ráth György utca–Kék Golyó utca–
Istenhegyi út–Pethényi út a Határőr útig.
8.) Krisztinaváros – XII. kerület
Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától–Széll Kálmán tér–Várfok utca–a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától
a Dózsa György tér 9.-ig–Pásztor lépcső–Gellérthegy utca–Czakó utca–Hegyalja út–Avar utca–Kiss János altábornagy
utca–Ugocsa utca–Böszörményi út–Kék Golyó utca–Ráth György utca–Roskovics utca–Bíró utca–Alma utca–Gaál József út–Határőr út–Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.
9.) Kútvölgy – XII. kerület
Kútvölgyi út a Béla király úttól–Diós árok–Béla király út a Kútvölgyi útig.
10.) Magasút – XII. kerület
Edvi Illés út–Törökbálinti út–Irhás-árok–Adorján út–Nőszirom utca–Edvi Illés út.
11.) Mártonhegy – XII. kerület
Költő utca a Mártonhegyi úttól–Hangya utca–Csorna utca–Tamási Áron utca–Németvölgyi út–Németvölgyi lépcső–
Bürök utca–Denevér út–Mártonhegyi út a Költő utcáig.
12.) Németvölgy – XII. kerület
Németvölgyi út a Hegyalja úttól–Böszörményi út–Ugocsa utca–Kiss János altábornagy utca–Avar utca–Hegyalja út–
Kálló esperes utca–Hegyalja út a Németvölgyi útig.
13.) Orbánhegy – XII. kerület
Gyöngyvirág út a Tündér utcától–Diana utca–Istenhegyi út–Németvölgyi út–Tamási Áron utca–Csorna utca–Hangya
utca–Költő utca–Tündér utca a Gyöngyvirág útig.
14.) Sashegy – XII. kerület
Hegyalja út a Dayka Gábor utcáig–Kálló esperes utca–Hegyalja út–Budaörsi út–Brassó út–Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.
15.) Svábhegy – XII. kerület
Béla király út az Alkony úttól–Költő utca–Hangya utca–Mártonhegyi út–Karthauzi utca–Fülemile út–Ordas út–
Hegyhát út–Kázmér út–Sötétvágás utca–Konkoly-Thege Miklós út–Jánoshegyi út–a 225. számú régi határjeltől keleti
irányba, a Kossuth emlékműig vezető turistaút–Mátyás király út–Alkony út a Béla király útig.
16.) Széchenyihegy – XII. kerület
Hegyhát út a Kázmér úttól–Ordas út–Fülemile út–Karthauzi utca–Mártonhegyi út–Denevér út–Bürök utca–Hó utca–
Hóvirág út–Rácz Aladár út–János Zsigmond utca–Kázmér út a Hegyhát útig.
17.) Virányos – XII. kerület
Budakeszi út a Kuruclesi úttól–Szilágyi Erzsébet fasor–Kútvölgyi út–Csermely lépcső–Csermely út–Zugligeti út
–Kuruclesi út a Budakeszi útig.
18.) Zugliget – XII. kerület
Budakeszi út az Árnyas úttól–Kuruclesi út–Zugligeti út–Csermely út–Csermely lépcső–Béla király út–Alkony út–Mátyás király út–Tündérhegyi út–a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút–Remete út–Árnyas út a Budakeszi útig.
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VÁROSRÉSZEK – XIII. kerület
1.) Angyalföld – XIII. kerület
A MÁV esztergomi vonala a Duna folyamtól–Újpalotai út–Dugonics utca–Madridi utca–Szent László út–Kámfor
utca–Tatai utca–Szegedi út–Dévényi utca–Vágány utca–a MÁV váci vonala a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig–Bulcsú utca–
Lehel utca–Lehel tér keleti és nyugati oldala–Váci út–Meder utca–Duna folyam a MÁV esztergomi vonaláig.
2.) Margitsziget – XIII. kerület
A Duna folyam határolja.
3.) Népsziget – XIII. kerület
A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.
4.) Újlipótváros – XIII. kerület
Dráva utca a Duna folyamtól–Váci út–Nyugati tér–Szent István körút és meghosszabbított vonala–Duna folyam a Dráva utcáig.
5.) Vizafogó – XIII. kerület
Meder utca a Duna folyamtól–Váci út–Dráva utca–Duna folyam a Meder utcáig.
VÁROSRÉSZEK – XIV. kerület
1.) Alsórákos – XIV. kerület
Madridi utca a Szent László úttól–MÁV Körvasút–Vezseny utca–Vazul utca–Körvasút sor–Szolnoki út–Kerepesi út
–Rákos-patak–Füredi utca–Nagy Lajos király útja–Teleki Blanka utca–Szegedi út–Tatai utca–Kámfor utca–Szent László út a Madridi utcáig.
2.) Istvánmező – XIV. kerület
Hermina út az Ajtósi Dürer sortól–Thököly út–Hungária körút–Kerepesi út–Dózsa György út az Ajtósi Dürer sorig–
Ajtósi Dürer sor a Hermina útig.
3.) Herminamező – XIV. kerület
Teleki Blanka utca a Dévényi utcától–Nagy Lajos király útja–Thököly út–Hermina út–Kacsóh Pongrác út–Hungária
körút–Dévényi utca a Teleki Blanka utcáig.
4.) Kiszugló – XIV. kerület
Bosnyák tér déli oldala a Thököly úttól–Nagy Lajos király útja–Egressy út–Róna utca–Thököly út a Bosnyák térig.
5.) Nagyzugló – XIV. kerület
Nagy Lajos király útja az Egressy úttól–Örs vezér tere–Kerepesi út–Róna utca–Egressy út a Nagy Lajos király útjáig.
6.) Rákosfalva – XIV. kerület
Rákos-patak a Füredi utcától–Kerepesi út–Örs vezér tere–Füredi utca a Rákos-patakig.
7.) Törökőr – XIV. kerület
Thököly út a Hungária körúttól–Róna utca–Kerepesi út–Hungária körút a Thököly útig.
8.) Városliget – XIV. kerület
Vágány utca–Hungária körút–Kacsóh Pongrác út–Hermina út–Ajtósi Dürer sor–Dózsa György út a Vágány utcáig.
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VÁROSRÉSZEK – XV. kerület
1.) Pestújhely – XV. kerület
Gazdálkodó utca a Bánkút utcától–Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal–Szerencs
utca–Hősök útja–Madách utca–Drégelyvár utca–MÁV Körvasút–Árvavár utca–Adria utca–Őrjárat utca–Mézeskalács tér
teljes területe az északkeleti oldalán álló épületek kivételével–Bánkút utca a Gazdálkodó utcáig.
2.) Rákospalota – XV. kerület
A főváros határa a MÁV váci vonalától–Rákospalotai határút–Szentmihályi út–Bánkút utca–Mézeskalács tér északkeleti oldala–Őrjárat utca–Adria utca–Árvavár utca–MÁV Körvasút–MÁV váci vonala a főváros határáig.
3.) Újpalota – XV. kerület
Szentmihályi út a Bánkút utcától–Rákospalotai határút–Vezseny utca–MÁV Körvasút–Drégelyvár utca–Madách utca–
Hősök útja–Szerencs utca–Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal–Gazdálkodó út–
Bánkút utca a Szentmihályi útig.
VÁROSRÉSZEK – XVI. kerület
1.) Árpádföld – XVI. kerület
Budapest közigazgatási határa a Csömöri úttól–Budapesti út–Szlovák út–Csömöri út a Budapest közigazgatási határáig.
2.) Cinkota – XVI. kerület
Budapest közigazgatási határa a Budapesti úttól északkeletnek, majd délkeletnek, majd délnyugatnak futva–X., XVI.,
XVII. kerületi hármashatár–Forrásmajori dűlő–Zsemlékes út–Nógrádverőce utca–Sarjú út–Budapesti út meghosszabbított vonala–Budapesti út.
3.) Mátyásföld – XVI. kerület
Sarjú út a Budapesti úttól–Nógrádverőce utca–Zsemlékes út–Forrásmajor utca–X., XVI., XVII. kerületi hármashatár,
valamint a X. és XVI. kerület közigazgatási határa–Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)–
Újszász utca–Jókai Mór utca–Veres Péter út–Futórózsa utca–Budapesti út–Sarjú út.
4.) Rákosszentmihály – XVI. kerület
Budapest közigazgatási határa a Rákospalotai határúttól–Csömöri út–Szlovák út–Budapesti út–Körvasút sor–Vazul utca–Rákospalotai határút Budapest közigazgatási határáig.
5.) Sashalom – XVI. kerület
Futórózsa utca a Budapesti úttól–Veres Péter út–Jókai Mór utca–Újszász utca–Mátyásföldi repülőtér nyugati határa
(Ballada utcával párhuzamosan)–Pesti határút–Sárgarózsa utca–Kerepesi út–Szolnoki utca–Budapesti út a Futórózsa utcáig.
VÁROSRÉSZEK – XVII. kerület
1.) Madárdomb – XVII. kerület
Lázár deák utca az Aranylúd utcától–Borsó utca–Sarlósfecske utca–Füstifecske utca–Flamingó utca–Aranylúd utca a
Lázár deák utcáig.
2.) Akadémiaújtelep – XVII. kerület
Pesti út a X. és XVII. kerület közigazgatási határától–513. utca–a MÁV ecseri vonala–a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Pesti útig.
3.) Rákoscsaba – XVII. kerület
Rákos-patak a Dunaszeg utca meghosszabbított vonalától–a főváros határa–Pesti út–Szárazhegy utca keleti oldalán
fekvő teleksor keleti határvonala–Csongrád utca–Pesti út–Tápióbicske utca–Péceli út–Dunaszeg utca és meghosszabbított vonala a Rákos-patakig.
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4.) Rákoscsaba–Újtelep – XVII. kerület
A XVI. és XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő út északnak meghosszabbított vonalától–a főváros határa–
Rákos-patak–Gázló köz–Ároktő út–Jászladány utca–Ősagárd utca–Ananász utca–Ároktő út és északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határig.
5.) Rákoshegy – XVII. kerület
Széchenyi utca a Széncinke utcától–Ferihegyi út–Ásvány utca–a MÁV ecseri vonala–a főváros határa–a XVII. és
XVIII. kerület közigazgatási határa–a X. és XVII. kerület közigazgatási határa–a MÁV ecseri vonala–Táncsics Mihály
út–a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó közig–Flamingó köz–Széncinke
utca meghosszabbítása a Flamingó köztől–Széncinke utca a Széchenyi utcáig.
6.) Rákoskeresztúr – XVII. kerület
Rákos-patak a X. és XVII. kerület közigazgatási határától–Dunaszeg utca meghosszabbított vonala és a Dunaszeg
utca–Péceli út–Tápióbicske utca–Pesti út–Összekötő utca–a MÁV ecseri vonala–Ásvány utca–Ferihegyi út–Széchenyi
utca–Széncinke utca és meghosszabbítása a Flamingó közig–Flamingó köz–a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó köztől–Táncsics Mihály út–a MÁV ecseri vonala–513. utca–Pesti út–a X. és
XVII. kerület közigazgatási határa a Rákos-patakig.
7.) Rákoskert – XVII. kerület
Pesti út az Összekötő utcától–Csongrád utca–Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala–Pesti
út–a főváros határa–a MÁV ecseri vonala–Összekötő utca a Pesti útig.
8.) Rákosliget – XVII. kerület
Ároktő út északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határától–Ároktő utca–Ananász
utca–Ősagárd utca–Jászladány utca–Ároktő utca–Gázló köz–Rákos-patak–a X. és XVII. kerület közigazgatási határa–a
XVI. és a XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő utca északnak meghosszabbított vonaláig.
9.) Régiakadémiatelep – XVII. kerület
Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonala a Cinkotai úttól–Liszt Ferenc utca–a MÁV péceli
vonala–Cinkotai út a Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonaláig.
VÁROSRÉSZEK – XVIII. kerület
1.) Almáskert – XVIII. kerület
145111/2091 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület–Alacskai út–Ganz Ábrahám utca–Kerékkötő út–a főváros
közigazgatási határa–Határ utca 145111/2091 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterületig.
2.) Bélatelep – XVIII. kerület
A XVII. és XVIII. kerület határa a Tünde utcától–Csévéző utca–a MÁV szolnoki vonala–Tünde utca a XVII. és XVIII.
kerület határáig.
3.) Belsőmajor – XVIII. kerület
A MÁV lajosmizsei vonala a Dózsa György utcától–a főváros határa–a XVIII. és XXIII. kerület közigazgatási határa–
Dózsa György utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.
4.) Bókaytelep – XVIII. kerület
Üllői út a Bartók Lajos utcától–Dalmady Győző utca–Wlassics Gyula utca–Madarász utca–Bókay Árpád utca–Garay
utca–Varjú utca–Fürst Sándor utca–Sallai Imre utca–Margó Tivadar utca–Bartók Lajos utca az Üllői útig.
5.) Erdőskert – XVIII. kerület
Kapocs utca a MÁV lajosmizsei vonalától–Határ utca–a főváros közigazgatási határa–a MÁV lajosmizsei vonala a Kapocs utcáig.
6.) Erzsébettelep – XVIII. kerület
Álmos utca a Felsőcsatári úttól–Tünde utca–Tünde utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig–MÁV szolnoki
vonala–X. és XVIII. kerület közigazgatási határa–Hangár utca–Felsőcsatári út az Álmos utcáig.
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7.) Ferihegy – XVIII. kerület
Csévéző utca a MÁV szolnoki vonalától–a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa–a főváros határa–a MÁV szolnoki vonala a Csévéző utcáig.
8.) Ganzkertváros – XVIII. kerület
Üllői út a Béke tértől–a főváros határa–Kerékkötő utca–Ganz Ábrahám utca–Alacskai út–Királyhágó utca–Béke tér.
9.) Ganztelep – XVIII. kerület
A MÁV szolnoki vonala a Nagybánya utcától–a főváros határa–Üllői út–Nagybánya utca a MÁV szolnoki vonaláig.
10.) Gloriett telep – XVIII. kerület
Iparvágány vonala a Dalmady Győző utcától–Körös utca–Péterhalmi út–Gilice tér–Közdűlő út–Nagykőrösi út–Méta
utca–Sallai Imre utca–Fürst Sándor utca–Varjú utca–Garay utca–Bókay Árpád utca–Madarász utca–Wlassics Gyula utca–
Dalmady Győző utca az iparvágányig.
11.) Halmierdő – XVIII. kerület
Közdűlő út a Nagykőrösi úttól–Gilice tér–Péterhalmi út–Körös utca–Flór Ferenc utca–Királyhágó út–Nemes utca–
Határ utca–Szálfa utca–Oszkó utca–Kettős-Körös utca–Nagykőrösi út a Közdűlő útig.
12.) Havanna-lakótelep – XVIII. kerület
Margó Tivadar utca a Bartók Lajos utcától–Baross utca–Kolozsvár utca–Barcsay utca–Vörösmarty Mihály utca–Reviczky Gyula utca–Bartók Lajos utca a Margó Tivadar utcáig.
13.) Kossuth Ferenc-telep – XVIII. kerület
A MÁV lajosmizsei vonala a Hunyadi János utcától–Dózsa György utca–a XVIII. és a XXIII. kerület közigazgatási határa–Hunyadi János utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.
14.) Krepuska Géza-telep – XVIII. kerület
Alacskai út–145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület–Határ utca–Nemes utca az Alacskai útig.
15.) Lakatos-lakótelep – XVIII. kerület
A MÁV szolnoki vonala a XVIII. és XIX. kerület határától–Mikszáth Kálmán utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától–Mikszáth Kálmán utca–Üllői út–Lakatos út–Egressy Gábor utca–Tinódi utca–Fonal utca–József utca–
Nefelejcs utca–a XVIII. és XIX. kerület határa a MÁV szolnoki vonaláig.
16.) Liptáktelep – XVIII. kerület
Üllői út a MÁV lajosmizsei vonalától–Bartók Lajos utca–Reviczky Gyula utca–Vörösmarty Mihály utca–Barcsay utca–Kolozsvár utca–a Kispesti temető délkeleti fala–Csapó utca–Puskás Ferenc utca–a MÁV lajosmizsei vonala az Üllői útig.
17.) Lónyaytelep – XVIII. kerület
A MÁV szolnoki vonala a Mikszáth Kálmán utca meghosszabbításától–Thököly út meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától–Thököly út–Üllői út–Mikszáth Kálmán utca és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.
18.) Miklóstelep – XVIII. kerület
A MÁV szolnoki vonala a Thököly út meghosszabbításától–iparvágány a Május 1. tértől–Üllői út–Thököly út és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.
19.) Pestszentimre – XVIII. kerület
Kettős-Körös utca a Nagykőrösi úttól–Oszkó utca–Szálfa utca–Királyhágó út–Határ út–Halomegyházi utca–Alacskai
út–a főváros határa–Nagykőrösi út a Kettős-Körös utcáig.
20.) Rendessytelep – XVIII. kerület
Nefelejcs utca a Malomkő utcától–József utca–Fonal utca–Tinódi utca–Egressy Gábor utca–Lakatos út–Üllői út–a
MÁV lajosmizsei vonala–Malomkő utca a Nefelejcs utcáig.
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21.) Szemeretelep – XVIII. kerület
A MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől–Nagybánya utca–Üllői út–iparvágány a Május 1. térig.
22.) Szent Imre-kertváros – XVIII. kerület
Üllői út a Körös utcai iparvágánytól–Béke tér–Királyhágó utca–Flór Ferenc utca–Körös utcai iparvágány az Üllői
útig.
23.) Szent Lőrinc-lakótelep – XVIII. kerület
Margó Tivadar utca a Baross utcától–Sallai Imre utca–Kolozsvár utca–Baross utca a Margó Tivadar utcáig.
24.) Újpéteritelep – XVIII. kerület
Kettős–Körös utca a MÁV lajosmizsei vonalától–Oszkó utca–Szálfa utca–Határ utca–Kapocs utca–a MÁV lajosmizsei
vonala a Kettős-Körös utcáig.
VÁROSRÉSZEK – XIX. kerület
1.) Kispest – XIX. kerület
Ferihegyi repülőtérre vezető út az Üllői úttól–Alsó erdősor–a XVIII. és XIX. kerület határa–Nefelejcs utca–Malomkő
utca–Kártoló utca–a MÁV lajosmizsei vonala–Puskás Ferenc utca–Csapó utca–a Kispesti temető délkeleti fala–Kolozsvár utca–Méta utca–Nagykőrösi út–a Rákóczi utca páratlan oldalán fekvő telkek északnyugati oldala–Ady Endre út–Mátyás király utca–Üllői út.
2.) Wekerletelep – XIX. kerület
Ady Endre út a Határ úttól–a Bercsényi utca páros oldalán fekvő telkek délkeleti oldala–Nagykőrösi út–Határ út az
Ady Endre útig.
VÁROSRÉSZEK – XX. kerület
1.) Gubacs – XX. kerület
A Barkó utca és a Helsinki út kereszteződésétől, keresztezve a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordulva déli irányba, a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 helyrajzi számnál nyugati irányba haladva, a 196605 külterületi mezőgazdasági tábla és 170187/10. agyaggödör közös határvonalán, a 196600
helyrajzi számnál elérve a Vízisport utcát, innen a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva a XXI., a IX. és a
XX. kerület Soroksári-Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontig, innen keleti irányban keresztezve a
Budapest–Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest–Ráckeve HÉV-vonalat a Határ útig–Helsinki úton haladva a kiindulási pontig határolt terület.
2.) Gubacsipuszta – XX. kerület
Nagykőrösi út a Magyar utcától–Szentlőrinci út–Köves út–Alsóhatár út–Ritka köz–Ábrahám Géza utca–Ritka utca–
Pacsirta utca–Orsolya utca–Wesselényi utca–Vécsey utca–Köztársaság tér–Vécsey utca–Magyar utca.
3.) Kossuthfalva – XX. kerület
Mártírok útja a Nagysándor József utcától–Magyar utca–Vécsey utca–Székelyhíd utca–Knézits utca–Szent Imre herceg utca–Nagysándor József utca.
4.) Pacsirtatelep – XX. kerület
A Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része–Vécsey utca–Wesselényi utca–Orsolya utca–Pacsirta
utca–Ritka utca–Ábrahám Géza utca–Ritka köz–Alsóhatár út–Temető sor–a temető keleti és déli határoló fala–Könyves
utca–Alsóhatár út–Vágóhíd utca–Bolyai János utca–Helsinki út–Tinódi utca–Vörösmarty utca–Atléta utca–Klapka köz–
Székelyhíd utca a Köztársaság térig.
5.) Erzsébetfalva – XX. kerület
Nagykőrösi út a Határ úttól–Nagysándor József utca–Szent Imre herceg utca–Knézits utca–Székelyhíd utca–Klapka
köz–Atléta utca–Vörösmarty utca–Tinódi utca–Helsinki út–Határ út.
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6.) Szabótelep – XX. kerület
Nagykőrösi út a Nagysándor József utcától–Magyar utca–Mártírok útja–Nagysándor József utca.
VÁROSRÉSZEK – XXI. kerület
1.) Csepel-Belváros – XXI. kerület
Ady Endre út a II. Rákóczi Ferenc úttól–Táncsics Mihály utca–Szent István út–II. Rákóczi Ferenc út az Ady Endre
útig.
2.) Csepel-Csillagtelep – XXI. kerület
Völgy utca meghosszabbított vonala és a Völgy utca a II. Rákóczi Ferenc úttól–Festő utca–Erdősor utca–Szabadság utca–Plútó utca–Csepeli út–II. Rákóczi Ferenc út a Völgy utca meghosszabbított vonaláig.
3.) Csepel-Erdőalja – XXI. kerület
Szent István út a II. Rákóczi Ferenc úttól–Erdőalja út–Völgy utca és meghosszabbított vonala–II. Rákóczi Ferenc út a
Szent István útig.
4.) Csepel-Erdősor – XXI. kerület
Szentmiklósi út a Festő utcától–Tihanyi utca–a főváros határa–4076. dűlőút–Plútó utca–Szabadság utca–Erdősor utca–
Festő utca a Szentmiklósi útig.
5.) Csepel-Gyártelep – XXI. kerület
Budafoki út a Duna folyamtól–II. Rákóczi Ferenc út–Vas Gereben utca–Rév utca–Rózsa utca–Duna folyam a Budafoki útig.
6.) Csepel-Háros – XXI. kerület
Fácánhegyi utca meghosszabbított vonala és a Fácánhegyi utca a Duna folyamtól–II. Rákóczi Ferenc út–Csepeli út–
Plútó utca–4076. dűlőút–a főváros határa–a Duna folyam a Fácánhegyi utcáig.
7.) Csepel-Kertváros – XXI. kerület
Vágóhíd utca a Táncsics Mihály utcától–Kassai köz–Katona József utca–Szatmári utca–Makád utca–Kikötő utca–Széchenyi István utca és meghosszabbított vonala–Ráckevei (Soroksári)-Duna–Határ utca–Kolozsvári utca–Szebeni utca–
Szent István út–Táncsics Mihály utca a Vágóhíd utcáig.
8.) Csepel-Királyerdő – XXI. kerület
Szebeni utca a Szent István úttól–Kolozsvári utca–Határ utca–Ráckevei (Soroksári)-Duna–Királyerdő út–Tihanyi
utca–Szentmiklósi út–Völgy utca–Erdőalja út–Szent István út a Szebeni utcáig.
9.) Csepel-Királymajor – XXI. kerület
Vágóhíd utca és meghosszabbított vonala a Kassai köztől–Ráckevei (Soroksári)-Duna–Széchenyi István utca meghosszabbított vonala és a Széchenyi István utca–Kikötő utca–Makád utca–Szatmári utca–Katona József utca–Kassai köz
a Vágóhíd utcáig.
10.) Csepel-Ófalu – XXI. kerület
Fővárosi Közgyűlés 1991. (IV. 25.) 476. számú határozat
Petróleum utca a Duna folyamtól–a Kossuth Lajos utca–Ady Endre út–Budafoki út–Duna folyam a Budafoki útig.
11.) Csepel-Rózsadomb – XXI. kerület
Rózsa utca a Duna folyamtól–Rév utca–Vas Gereben utca–II. Rákóczi Ferenc út–a Fácánhegyi utca és meghosszabbított vonala–Duna folyam a Rózsa utcáig.
12.) Csepel-Szabótelep – XXI. kerület
Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonala a Weiss Manfréd úttól és a Bolgárkertész-öböl déli oldala–
Ráckevei (Soroksári)-Duna–Vágóhíd utca meghosszabbított vonala és a Vágóhíd utca–Táncsics Mihály utca–Ady Endre
út–Kossuth Lajos utca–Weiss Manfréd út a Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonaláig.
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13.) Csepel-Szigetcsúcs – XXI. kerület
Ráckevei (Soroksári)-Duna a Kvassay hídtól–Bolgárkertész-öböl és meghosszabbított vonala–Weiss Manfréd út–
Petróleum utca–Duna folyam a Kvassay hídig.
VÁROSRÉSZEK – XXII. kerület
1.) Baross Gábor–telep – XXII. kerület
Szabadkai utca a Kamaraerdei úttól–Csiperke utca–Klauzál Gábor utca–XI. utca és meghosszabbított vonala–Rózsakert utca–Minta utca–Dózsa György út–a főváros határa–Kamaraerdei út és meghosszabbított vonala a Szabadkai útig.
2.) Budafok – XXII. kerület
Ringló út a Horogszegi határsortól–Méhész utca–a MÁV érdi vonala–Hosszúréti-patak–Duna folyam (a Háros-sziget
és a Hunyadi-sziget is)–Háros utca–Vöröskúti határsor–Horogszegi határsor a Ringló útig.
3.) Budatétény – XXII. kerület
Háros út a Balatoni úttól–Kis-Duna partja–Növény utca–Nagytétényi út–Rózsakert utca–XI. utca és meghosszabbított
vonala–Klauzál Gábor utca–Csiperke utca–Szabadkai utcai–Kamaraerdei út a Balatoni útig.
4.) Nagytétény – XXII. kerület
Dózsa György út a főváros határától–Minta utca–Nagytétényi út–Növény utca–Kis-Duna–Duna folyam–a főváros határa a Dózsa György útig.
VÁROSRÉSZEK – XXIII. kerület
1.) Millenniumtelep – XXIII. kerület
Millennium utca a Haraszti úttól–Gombkötő utca–Dél utca–Haraszti út a Millennium utcáig.
2.) Soroksár – XXIII. kerület
A XX. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa a Ráckevei-Duna-ágtól–Vágóhíd utca–Alsóhatár út–Könyves
utca–Kő utca–a temető déli fala–Temető sor–Szentlőrinci út–Nagykőrösi út–a XVIII. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa–a főváros határa–a XXI. kerület és a XXIII. kerület határa a XX. kerület határáig.
3.) Soroksár–Újtelep – XXIII. kerület
Köves út az Alsóhatár úttól–Szentlőrinci út–Temető sor–Alsóhatár út a Köves útig.
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4. melléklet Budapest Főváros Önkormányzata 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez:
az utcanévtáblák és a házszámtáblák elkészítése
TARTALOM
1. BEVEZETŐ
2. ELKÉSZÍTÉSI MÓD
2.1. A táblák felirata
2.2. Az utcatáblák mérete
2.3. Tipográfia
2.4. Betűméretek
2.5. A táblák festése
2.6. A táblák kihelyezése
3. TERVRAJZOK
3.1. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „A” típus
3.2. Utca és házszámtábla „A” típus
3.3. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „B” típus
3.4. Utca és házszámtábla „B” típus
4. PÉLDÁK
4.1. Utcanévtáblák („A” és „B” típus)
4.2. Házszámtáblák („A” és „B” típus)

1. BEVEZETŐ
Budapest utcanévtábláit és házszámtábláit időtálló anyagból kell készíteni, ami lehet horganyzott fémlemez vagy zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag. A rendelet hatálybalépése után csak az eszerint gyártott táblák kerülhetnek
ki. A jelenleg kint lévő mészkőtáblákat nem kell kicserélni, és a még megmaradt XIX. századi vagy XX. század eleji táblákat is meg kell őrizni.
Az „A” típusú utcanév- és házszámtáblák a XIX. századi plasztikus öntvénytáblák mintájára készült, míg a „B” típusú
táblák egyszerűbb zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag táblák, keret nélkül, sík betűkkel.
Anyagtól függetlenül a táblák szövegmezője azonos méretű, és a tipográfiai kialakításuk is megegyezik, amelyet az
alábbi terv tartalmaz és részletez.

2. MŰSZAKI LEÍRÁS
2. 1. A táblák felirata
A táblák felirata kisbetűs, nagy kezdőbetűvel.
Utcanévtábla
1. sor: A kerület sorszáma római számmal, utána pont. Szóköz után kerület vagy ker., kis kezdőbetűvel (rövidítve akkor, ha a városrész megnevezése olyan hosszú, hogy több helyet igényel) és vessző. Szóköz, majd a városrész megnevezése, nagy kezdőbetűvel. A sor végén nincs írásjel. Rövidítve csak ker. fordulhat elő.
2. sor: A közterület elnevezése (nagy kezdőbetűvel, szabályos helyesírással, illetve történelmileg indokolt vagy a tulajdonneveknél előforduló eltérő írásmóddal). Az elnevezés végén írásjel nem szerepel, kivétel a sorszámra végződő elnevezéseknél kötelező pont (pl. Október 6.). Rövidíteni nem szabad (nem állhat Ajtósi D. Ajtósi Dürer helyett, kir.-né királyné helyett stb.). A közterület megnevezése a megfelelő utótaggal: út, útja, körút, tér, tere, körtér, körönd, utca, köz, lépcső,
rakpart, sor, fasor stb., kis kezdőbetűvel. Rövidíteni nem szabad, írásjel nem szerepelhet.
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3. sor: A háztömb két szélső házszáma szerepel, közöttük egy nyíl, amely mindig a háztömb túlsó szélén található házszám felé mutat (tehát a nyíl nem a házszámok emelkedését jelzi, hanem azt, hogy az illető számot melyik irányban találjuk meg). Ha a táblán nem kell szerepelniük a háztömb számainak, úgy ebben a sorban egy, a nyíllal egységesen szerkesztett grafikai jel szerepel azért, hogy ez a sor ne maradjon üresen (pl. Ybl Miklós térnél).
Házszámtábla
1. sor: A közterület elnevezése és megjelölése található (a kerület megnevezése nélkül), helyszűke esetén az elnevezést
nem rövidítjük, hanem u., krt., rkp. stb. rövidítéssel nyerünk helyet.
2. sor: Ebben a sorban található a házszám, a sorszámok után egyébként szükséges pont nélkül. Amennyiben törtvonás után betű következik azonos házszámon belüli kapuk megkülönböztetésére, úgy a kisbetű és a törtvonás előtt és után
nincs köz. A kisbetű után sincs pont. Kötőjeles házszámok, amennyiben egyjegyűek vagy csak az egyik kétjegyű, egy táblára kerülhetnek, kiskötőjellel közök nélkül, de ha többjegyűek, célszerű két táblát alkalmazni, külön az indító és a záró
házszámmal.
2.2. Az utcatáblák mérete
Utcanévtábla
Az utcanévtábla külső mérete: 790–1240×390 mm. A szövegfelület mérete: 700–1150×300 mm között változik úgy,
hogy a szövegmező hosszát a karakterek száma határozza meg. A szélső karakterek és a tábla kerete között min. 15 mm
kell, hogy maradjon.
Házszámtábla
A házszámtábla külső mérete: 250×220 mm. A szövegfelület mérete: 210×180 mm.
2.3. Tipográfia
Betűtípus
Az alkalmazandó betűtípus: HCentury Schoolbook Cond Bold.
Tipográfiai elrendezés
Középtengelyes, minden sor középre zárva. Az alsó sorban található grafikai jelek is középtengelyesen elhelyezve.
2.4. Betűméretek
Utcanévtábla
1. sor: 45 mm verzálmagasság
2. sor: 105 mm verzálmagasság
3. sor: 45 mm verzálmagasság
Maximális szöveghossz: a 700×300 mm-es normál szövegmezőn 670 mm, az 1150×300 mm-es leghosszabb szövegmezőn 1120 mm, tehát kétoldalt 15-15 mm-nek mindenképpen maradni kell.
Házszámtábla
1. sor: 25 mm verzálmagasság
2. sor: 107 mm verzálmagasság
Maximális szöveghossz: 195 mm, tehát mindkét oldalon 7,5-7,5 mm-nek kell maradni.
2.5. A táblák festése
A táblák (utcanévtábla, házszámtábla) két színben – fehér alapon fekete keret és betűk – készülnek. A keret lefutó oldallapjai is feketére festendők, viszont az olvashatóság miatt a betűknek csak a homloklapját kell befesteni (a lefutó oldallapok fehérek maradnak).
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2.6. A táblák kihelyezése
Utcanévtábla
Épület falán
A táblák a háztömbök sarkain helyezkednek el, a sarkokhoz minél közelebb, 10–15 cm távolságra az épület szélső függőleges vonalától. A magasság tekintetében határértékek adhatók meg, az osztópárkányokat, illetve a burkolati kiképzéseket figyelembe kell venni, párkányokat, nyílásokat és azok díszített keret- vagy záróképzését, függőleges osztóvonalakat,
lizénákat utcatáblával átvágni vagy eltakarni nem szabad. Az elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250–450
cm. Egy saroképületre két utcanévtábla kerül, melyeket azonos magasságban kell felszerelni. A különböző épületeken
más magasságokban lehet felszerelni a táblákat, de egy ugyanazon épületen belül ezt nem lehet táblánként változtatni.
Kerítésen
Egyes övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, mert az épület fala messze esik a saroktól. Általában a kerítések alacsonyabbak, tehát nem kell betartani a 250–450 cm magassági határokat, hanem lefelé el
lehet ettől térni, de ez esetben is törekedni kell a legmagasabb elhelyezésre.
Házszámtábla
Épület falán, kapun, kerítésen
A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra vagy középen), 2–3 m-es magasságban
kell elhelyezni. Szükség esetén lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése is.
3. TERVRAJZOK
3.1. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „A” típus
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4.1. Utcanévtáblák
„A” típus: horganyzott fémlemez
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4.2. Házszámtáblák
„A” típus: horganyzott fémlemez

„B” típus: zománcozott acéllemez
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
95/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet
eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. §
(2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:
1. §
A helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv.
Kgy. rendelet 2. §-a az „…adóalapja a 700 000 forintot
nem haladja meg” szövegrész helyett az „…adóalapja
az 1 000 000 forintot nem haladja meg” szöveggel lép
hatályba.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
és 2013. január 2-án hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi adókat az 1990. évi C. törvény (Htv.) szabályozza, felhatalmazást adva a főváros esetében a Fővárosi Önkormányzatnak a helyi iparűzési adó bevezetésére. E felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés
megalkotta a 87/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét (Rendelet), mely 2013. január 1-jén lép hatályba.
A Htv. lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy
törvényi korlátok között adómentességet, adókedvezményt állapítson meg a vállalkozó számára. A Fővárosi
Önkormányzat – felülvizsgálva a Rendelet erre vonatkozó szövegét – korrigálni kívánja az adómentességi szabályokat, bővítve az adómentességet, kedvezőbb helyzetbe hozva a kisvállalkozásokat. Tekintettel arra, hogy
a Rendelet még nem lépett hatályba, és az adómentesség
korrekciójára irányuló szabályozási cél másként nem érhető el, ezért a Fővárosi Közgyűlés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a
kihirdetett, de még hatályba nem lépett Rendeletnek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről alkot rendeletet.

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentességet állapítja meg, összhangban a Htv.-vel és a jogharmonizációs rendelkezésekkel.
A 2. §-hoz
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
96/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos
fővárosi önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Alaptörvény B) cikk
(1) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság követelményéből eredő jogbiztonság helyi szinten történő érvényesülésének biztosítása érdekében a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti:
1. a közterület- és városrésznevek megállapításáról,
valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I.
31.) Főv. Tan. rendelet 32. §-a,
2. a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Főv. Kgy. rendelet 17. §-a,
3. az egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról szóló 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet
13. §-a és az azt megelőző cím,
4. a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. §-a és az
azt megelőző cím,
5. a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. §-a és az azt megelőző cím,
6. a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8/A. §-a,
7. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet 31/A. §-a és az
azt megelőző cím,
8. a Hősök tere közterület-használatáról és rendjéről
szóló 33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 6. §-a,
9. a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.)
Főv. Kgy. rendelet 43. §-a és az azt megelőző cím,
10. a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról,
fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.
8.) Főv. Kgy. rendelet 7. §-a és az azt megelőző
cím,

11. a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések,
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 33. §-a és az
azt megelőző cím,
12. a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. § (2)–
(5) bekezdése,
13. a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.)
Főv. Kgy. rendelet 49. § (7)–(10) bekezdése,
14. a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy.
rendelet 5. számú melléklet (A Közgyűlés által a
Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) Bűnmegelőzési
és Közbiztonsági Bizottság cím 15. pontja,
15. a Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének
rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2)–(4) és (8) bekezdése,
16. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X.
12.) Főv. Kgy. rendelet 18. §-a és az azt megelőző
cím.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

Részletes indokolás

Általános indokolás

Az 1. §-hoz

Az Alkotmánybíróság a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről
szóló 38/2012. (XI. 14.) AB határozattal a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdését és 143. § (4) bekezdésének e)
pontját, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)–(3) bekezdéseiben a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrészt alkotmányellenesség okán
megsemmisítette. A megsemmisített törvényi rendelkezések a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon, azaz 2012. november 15. napján hatályukat vesztették.

Figyelemmel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltakra, az Alkotmánybíróság által megsemmisített felhatalmazó rendelkezések alapján megalkotott önkormányzati rendeleti
szabályok nem módosíthatóak. Amennyiben a jogalkotó
a jövőben ezen tárgykörben új rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, az abban meghatározott keretek közötti szabályok megalkotására csak új önkormányzati rendeletben van lehetőség.
Fentiek alapján a fővárosi tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásával kapcsolatban az egyetlen helyes, jogszerű megoldás a vonatkozó fővárosi önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
97/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó
köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
234. § (3), (4), (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban és
Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. §
(1) A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2013.
évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye
30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye
20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
(2) A Budapest Főváros Közterület-felügyelete köztisztviselője 2013. évben
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye
30%-ának,
b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye
20%-ának
megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.
3. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A 2012. március 1-jén hatályba lépő, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapítása során a Kttv. 234. § (3) és
(4) bekezdésében írottakat kell alkalmazni.
A Kttv. 234. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat rendeletben, egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselő részére a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke
legfeljebb a köztisztviselő alapilletményének 40%-a lehet, míg a (4) bekezdés a középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését, egységesen, legfeljebb 20%-os mértékben maximálja.
A Fővárosi Közgyűlés a köztisztviselők illetménykiegészítését 2012. év vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (4) és (5) bekezdésében szabályozta.
A Fővárosi Közgyűlés indokoltnak tartja, hogy a rendeletben foglalt tárgykör 2013. évre önálló, a mindenkori költségvetési rendelettől független rendeletben kerüljön szabályozásra.

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelet személyi hatályát állapítja meg, mely a
Kttv. 234. § (3)–(4) bekezdésének és 1. § e) pontjának
együttes értelmezése alapján kiterjed Budapest Főváros
Közterület-felügyeletének köztisztviselőire is.
A 2. §-hoz
Megállapítja a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Budapest Főváros Közterület-felügyelete köztisztviselőjét
megillető mértékű illetménykiegészítést.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
98/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése az
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában és 4. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének
helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Főv. Kgy. rendeletének 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
mértékét a gazdálkodás tőke- és költségigénye miatt a
folyamatosan növekvő költségekhez és az elvégzendő
feladatokhoz kell igazítani. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.
törvény 2. § f) pontjában és 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott 74/1997. (XII.
30.) Fővárosi Közgyűlési rendelet mellékletének módosítása szükségessé vált. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az eddig felmerült és várható költségek, valamint az infláció figyelembevételével állapította meg a
Fővárosi Közgyűlés.
A díj kialakításában szerepet játszó eddig bekövetkezett, illetve a várható költségnövekedés indokolja, hogy
2013. február 1-jétől a nettó díjak növelésére sor kerüljön.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj
mértékének megváltoztatása a 74/1997. (XII. 30.) Fővárosi Közgyűlési rendelet mellékletének módosításával
történik.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.
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1. melléklet a 98/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
A 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
Díjjegyzék
A 2013. február 1-jétől érvényesíthető díjak
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
A díjak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint:
Égéstermékelvezető jele

Ellenőrzés, tisztítás
összekötő elem
nélkül

Műszaki
felülvizsgálat

0,37

Gyakoriság

0,8

2

Együttható
0,47

Egység
megnevezése

Díj / alkalom

1.

ENHS

db

1 675 Ft

2.

ENHG

0,3

0,8

1

3.

KNHS

0,2

0,28

2

0,5

db

1 782 Ft

0,235

fm

4.

KNHG

0,14

0,28

1

838 Ft

0,21

fm

748 Ft

5.

NNHS

0,3

0,28

6.

NNHG

0,21

0,28

2

0,335

fm

1 194 Ft

1

0,28

fm

7.

ENTS

0,42

0,8

998 Ft

2

0,52

db

1 853 Ft

8.

ENTG

0,34

0,8

1

9.

KNTS

0,24

0,28

2

0,54

db

1 925 Ft

0,275

fm

980 Ft

10.

KNTG

0,17

0,28

1

0,24

fm

855 Ft

11.

NNTS

0,32

0,28

2

0,355

fm

1 265 Ft

12.

NNTG

0,22

0,28

1

0,29

fm

1 034 Ft

13.

EZHS

0,37

0,8

2

0,47

db

1 675 Ft

14.

EZHG

0,3

0,8

1

0,5

db

1 782 Ft

15.

KZHS

0,2

0,28

2

0,235

fm

838 Ft

16.

KZHG

0,14

0,28

1

0,21

fm

748 Ft

17.

NZHS

0,3

0,28

2

0,335

fm

1 194 Ft

18.

NZHG

0,21

0,28

1

0,28

fm

998 Ft

19.

EZTS

0,42

0,8

2

0,52

db

1 853 Ft

20.

EZTG

0,34

0,8

1

0,54

db

1 925 Ft

21.

KZTS

0,24

0,28

2

0,275

fm

980 Ft

22.

KZTG

0,17

0,28

1

0,24

fm

855 Ft
1 265 Ft

23.

NZTS

0,32

0,28

2

0,355

fm

24.

NZTG

0,22

0,28

1

0,29

fm

1 034 Ft

25.

GNHS

0,25

0,36

2

0,295

szint

1 051 Ft

26.

GNHG

0,2

0,36

1

0,29

szint

1 034 Ft

27.

GZHS

0,25

0,36

2

0,295

szint

1 051 Ft

28.

GZHG

0,2

0,36

1

0,29

szint

1 034 Ft

29.

GZTS

0,3

0,44

2

0,355

szint

1 265 Ft

30.

GZTG

0,25

0,44

1

0,36

szint

1 283 Ft

31.

ET

0,2

0,4

1

0,3

db

1 069 Ft

32.

KT

0,1

0,14

1

0,135

fm

481 Ft

33.

NT

0,15

0,14

1

0,185

fm

659 Ft

34.

GT

0,1

0,16

1

0,14

szint

499 Ft

Munkaráfordításra meghatározott összeg
Kiszállási díj megrendelés esetén

3 564 Ft
3 564 Ft
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B. KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKVÉLEMÉNYEK
A kéményvizsgálati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza.
A kéményvizsgálatoknál esetenként kiszállási díj kerül felszámításra.
Fogalommeghatározás:
A táblázatban szereplő 120 kW az égéstermék-elvezető berendezésre csatlakoztatott tüzelőberendezés(ek) (összes)
hőteljesítménye.
Hőteljesítmény (névleges): a készülék gyártója által megadott névleges leadott teljesítmény (kW)

3 069

4 033

9 850

11 809

14 861
9 850

11 809

14 861
9 850

Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a
mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

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

Ugyanaz, mint a 4., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

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

Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

egységár

egységár

Előzetes

9 850

-

–

9 850

–

–

9 850

-

-

2 562

egységár

18 023

27 458

21 630

18 023

27 458

21 630

18 023

7 445

7 445

6 208

egységár

Végleges

Előzetes

9 850

-

–

9 850

–

–

9 850

-

-

2 562

egységár

9 850

18 023

14 861

12 391

18 023

14 861

18 023

6 208

4 833

4 033

egységár

Végleges

9 850

-

–

9 850

–

–

9 850

-

-

2 562

egységár

Előzetes

9 850

18 023

14 861

12 391

18 023

14 861

18 023

6 208

4 833

4 033

egységár

Végleges

Szilárd-olaj
tüzelésű
berendezés

Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe)
kötésének vizsgálata

Újonnan
épített vagy
javított, illetve újból használatba vett
égéstermékelvezető berendezés (kémény) vizsgálata
Gáztüzelő
berendezés

IV.

III.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

18 023

22 894

–

18 023

22 894

–

18 023

7 445

-

6 208

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
szükséges
vizsgálat

Új, épülő
égéstermékelvezető berendezések
(kémények)
kivitelezés közbeni
vizsgálata

2 562

II.

I.

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

Sorszám:

1

Égéstermék-elvezető berendezés
típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A díjak áfá-t nem tartalmaznak

2012. december 27.
2557

11 809

14 861
18 023

21 630

27 458
18 023
21 630

27 458
33 859

40 634

50 587

Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermék-elvezető berendezés (kémény) mesterséges égéstermék elvezetés esetén

Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

Egyedi zárt égéstermék-elvezető berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

Zárt gyűjtő-rendszerű égéstermék-elvezető berendezés
(kémény)

Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

55 644

Előzetes

–

–

33 859

-

-

18 023

-

-

18 023

-

-

egységár

55 644

50 587

42 153

33 859

27 458

22 894

33 859

27 458

22 894

27 458

21 630

egységár

Végleges

Előzetes

–

–

33 859

-

-

22 894

-

-

22 894

-

-

egységár

50 587

40 634

33 859

33 859

27 458

22 894

33 859

27 458

22 894

14 861

11 809

egységár

Végleges

–

–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

egységár

Előzetes

–

–

-

-

-

-

-

-

-

14 861

11 809

egységár

Végleges

Szilárd-olaj
tüzelésű
berendezés

Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe)
kötésének vizsgálata

Újonnan
épített vagy
javított, illetve újból használatba vett
égéstermékelvezető berendezés (kémény) vizsgálata
Gáztüzelő
berendezés

IV.

III.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

–

42 153

33 859

-

22 894

33 859

-

22 894

22 894

-

egységár

egységár

Sorszám:

11

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
szükséges
vizsgálat

Új, épülő
égéstermékelvezető berendezések
(kémények)
kivitelezés közbeni
vizsgálata

Égéstermék-elvezető berendezés
típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

II.

I.

2558
2012. december 27.

Ugyanaz, mint a 22., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

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

Ugyanaz, mint a 25., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

22

23

24

25

26

27

Sorszám:

Központi nyitott égéstermék-elvezető berendezés (kémény) egyhéjú, téglából vagy
egyéb szilikátipari elemekből falazott kivitel esetén, gravitációs égéstermék- elvezetéssel

55 644

50 587

<120 kw
>120 kw

50 587

40 634

>120 kw

<120 kw

42 153

33 859

<120 kw
>120 kw

50 587

14 861

<120 kw
>120 kw

40 634

11 809

33 859

55 644

50 587

–

–

50 587

42 153

50 587

30 398

–

–

42 153

25 327

egységár

egységár
9 850

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
szükséges
vizsgálat

Új, épülő
égéstermékelvezető berendezések
(kémények)
kivitelezés közbeni
vizsgálata

>120 kw

<120 kw

>120 kw

<120 kw

Égéstermék-elvezető berendezés
típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

II.

I.

Előzetes

-

-

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

33 859

9 850

egységár

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

33 859

25 327

egységár

Végleges

Előzetes

-

-

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

33 859

9 850

egységár

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

33 859

25 327

egységár

Végleges

-

-

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

33 859

9 850

egységár

Előzetes

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

33 859

25 327

egységár

Végleges

Szilárd-olaj
tüzelésű
berendezés

Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe)
kötésének vizsgálata

Újonnan
épített vagy
javított, illetve újból használatba vett
égéstermékelvezető berendezés (kémény) vizsgálata
Gáztüzelő
berendezés

IV.

III.

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2559

Ugyanaz, mint a 28., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

Tetőtéri gázkazán központi égéstermékelvezető berendezés (kémény)

Ugyanaz, mint a 31., de engedélyezett gázberendezési terv vagy kéményméretezés figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre vonatkozó szabványok figyelembevételével

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

29

30

31

32

33
30 398

14 861

<120 kw
>120 kw

30 398

11 809

>120 kw

<120 kw

22 894

9 850

<120 kw
>120 kw

55 644

50 587

<120 kw
>120 kw

50 587

40 634

42 153

33 859

30 398

22 894

-

-

22 894

18 023

55 644

50 587

-

-

50 587

42 153

egységár

egységár

>120 kw

<120 kw

>120 kw

<120 kw

Használatbavételi engedélyezési eljáráshoz
szükséges
vizsgálat

Új, épülő
égéstermékelvezető berendezések
(kémények)
kivitelezés közbeni
vizsgálata
Előzetes

-

-

-

-

22 894

9 850

-

-

-

-

42 153

33 859

egységár

30 398

27 458

33 859

21 630

22 894

18 023

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

egységár

Végleges

Előzetes

-

-

-

-

22 894

9 850

-

-

-

-

42 153

33 859

egységár

30 398

22 894

30 398

14 861

22 894

12 391

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

egységár

Végleges

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 153

33 859

egységár

Előzetes

-

-

-

-

-

-

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

egységár

Végleges

Szilárd-olaj
tüzelésű
berendezés

Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – más tüzelőberendezés meglévő égéstermék-elvezető berendezésbe (kéménybe)
kötésének vizsgálata

Újonnan
épített vagy
javított, illetve újból használatba vett
égéstermékelvezető berendezés (kémény) vizsgálata
Gáztüzelő
berendezés

IV.

III.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A vizsgálatok, nyilatkozatok díjához vizsgálati ingatlancímenként – 2 fő figyelembevételével – 3 564 Ft kiszállási díj + áfa számítandó fel.

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

Sorszám:

28

Égéstermék-elvezető berendezés
típusa / Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

II.

I.

2560
2012. december 27.

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2561

C) A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELT VIZSGÁLATOK
MUNKARÁFORDÍTÁSA
Sorszám

Tervfelülvizsgálat valamint tanácsadás tételei

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén
Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként
Épület központi kéménnyel 60–140 kW
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett
Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)



Munkaegység/
mérnökóra
1h
2h
3h
2h
2,5 h
1h

2013
14 000 Ft
28 000 Ft
42 000 Ft
28 000 Ft
35 000 Ft
14 000 Ft

2562

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. december 27.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
99/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatás díjairól
szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 9. pontjában, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A díjak mértékét a köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt
költségek alapján kell megállapítani és évente felül kell
vizsgálni. A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát
végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási
díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának
5%-át nem haladhatja meg.”

1. §

4. §

A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000.
(XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A díjrendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„b) Temetési hely újraváltási díja: a köztemető fenntartási feladatok ellátására kötelezett szervet illető, e
rendeletben a temetési hely köztemetőn belüli fekvése és
a temetés módja szerint differenciáltan meghatározott
mértékű – a köztemető fenntartása körében felmerülő,
másra át nem hárítható arányos költségeket is tartalmazó – díj, melyet a temetési hely felett rendelkezésre jogosult személy az R. 17. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott időtartam lejárta után köteles megfizetni a temető
üzemeltetőjének.”

„(6) A rendeletnek a kegyeleti közszolgáltatás díjairól
szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 99/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2. § (3) bekezdés b) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §
A díjrendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.
6. §

2. §
A díjrendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A temetési hely újraváltási díját, mely a megváltási díj 90%-a, a rendelkezésre jogosult a temetési hely
újraváltásakor köteles egy összegben vagy részletekben
megfizetni az üzemeltető által kiállított számla alapján.”

E rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

3. §

INDOKOLÁS

A díjrendelet 2. § (5) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:

Általános indokolás

„(5) A köztemetőket üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet (BTI Zrt.) minden évben legkésőbb október
10-ig beérkezett javaslatával kedvezményezheti 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 temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 40. § (3) bekezdése 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.

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

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 továbbiakban:
díjrendelet).
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
Zrt. kezdeményezte a 2013. évre vonatkozó díjak megállapítását a 2012. évre vonatkozó díjak felülvizsgálata keretében.
A díjrendelet módosítása a fentieken túl kiterjed a temetési hely újraváltási díjának megfizetésére is.

2563
Részletes indokolás
Az 1–2. §-hoz

A jogszabályhely módosítása lehetővé teszi a temetési hely újraváltási díjának egy összegben vagy részletekben történő megfizetését.
A 3. §-hoz
A jogszabályhely módosítása a hatályos közszolgáltatási szerződés 7.4 pontjával történő összhang megteremtését szolgálja.
A 4. §-hoz
A módosító rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések folyamatban lévő
ügyekben történő alkalmazását biztosítja.
Az 5. §-hoz
A kegyeleti közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a díjrendelet melléklete módosításával történik.
A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről (2011. évi CXCIV. törvény) rendelkezik.
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Melléklet a 99/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez
A kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) önkormányzati rendelet melléklete
DÍJJEGYZÉK
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)
Temetési helyek megváltási díjai
Temetési helyek újraváltási díjai
Létesítmény-igénybevételi díjak:
– Létesítmények igénybevétele az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
– Ravatalozó igénybevétele
– Létesítmények igénybevétele az üzemeltető által kötelezően biztosított szakszemélyzettel együtt:
– Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja
– Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja (hamvak szórása)
– Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja
– Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)
– Felnőtt méretű sír,
– Gyermek méretű sír,
– Urnaelhelyezés vagy urnakivétel esetén
Temető-fenntartási hozzájárulás díja
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 URNATEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

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

116 720

– 1×2-es oszlopos elemben

130 520

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

71 570

– 5×1-es oszlopos elemben

63 290

– 6×1-es oszlopos elemben

63 290

Kiemelt kategóriájú urnasír:

109 780

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

258 190
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BUDAFOKI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes
Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes

Nettó megváltási ár

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
Urnasírhely:
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

Nettó megváltási ár
34 560
58 250
68 250

114 825
199 500
64 025
221 400
321 600
421 200
521 400
621 600
417 000
517 200
616 800
717 000
817 200

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290
115 000
119 060
135 030
129 630
98 590
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CINKOTAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

114 825

– kettős

199 500

– gyermek

64 025

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes

221 400

– 4 személyes

321 600

– 6 személyes

421 200

– 9 személyes

521 400

– 12 személyes

621 600

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

Kiemelt urnasírhely:

90 000

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

116 720

– 1×2-es oszlopos elemben

130 520

– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben

71 570

– 5×1-es oszlopos elemben

63 290

– 6×1-es oszlopos elemben

63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

258 190
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CSEPELI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes
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
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
Urnasírhely:
Kiemelt kategóriájú urnasírhely:
– 6-os, 7-es, 8-as parcellával szemben, a bejárat mellett
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 6-os, 7-es parcellával szemben, a bejárat mellett

Nettó megváltási ár
114 825
199 500
64 025
221 400
321 600
421 200
521 400
621 600

536 400
666 600
797 400

Nettó megváltási ár
34 560
58 250
68 250
94 800

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290
115 000
119 060
135 030
129 630
98 590
258 190
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ERZSÉBETI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 13-as parcella
– 15-ös parcella
– 30-as parcella
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 27-es parcella
– 28-as parcella
– 41-es parcella
– kettős
– 27-es parcella
– 28-as parcella
– 41-es parcella
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– I-es körönd területén
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Nettó megváltási ár
114 825
199 500
64 025

67 900
67 900
67 900

165 650
165 650
165 650
300 975
300 975
300 975
221 400
321 600
421 200
521 400
621 600

403 800
586 200
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ERZSÉBETI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre
I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
Urnasírhely:
Kiemelt kategóriák (zárólap nélkül):
– II-es fülke oszlopos elemben
– 2×2-es oszlopos elemben
– 1×2-es oszlopos elemben
– I-es fülke oszlopos elemben
– 2×1-es oszlopos elemben
– 5×1-es oszlopos elemben
– 6×1-es oszlopos elemben
Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:
Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
CHIARA urnasír, zárólap nélkül:
PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
Kiemelt kategóriájú urnasír, nemeskő (gránit, márvány) borítású, zárólap nélkül:
– 31-es parcella
– 77/a parcella
Kiemelt kategóriájú urnasír:
– 28-as, 31-es parcella
Kiemelt kategóriájú I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:
– 31-es parcella
Kiemelt kategóriájú sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 31-es parcella
Kiemelt kategóriájú ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 31-es parcella

Nettó megváltási ár
34 560
58 250
68 250

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290
115 000
119 060
135 030
129 630
98 590
258 190
258 190
67 730
41 790
137 760
154 980
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet alsó
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet felső (Hóvirág u.)
– egyes
– kettős
– gyermek

Nettó megváltási ár

207 100
382 950
72 050
171 750
312 175
64 800

Nem rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes

136 650

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 60-as parcella, egyes sírhely
– 1. sorban
– 2. sorban
– összes többi sor egyes sírhely
– 4/3-as parcella, hant nélküli egyes sírhely
– 28-as parcella, sövényes kettős sírhely

488 050
417 785
277 100
277 100
804 300

Köröndök 25 éves használati időre:
– egyes sírhely
– kettős sírhely

417 800
804 300

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

483 600
546 600
483 600
438 900
548 400

Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 44-es, 45-ös, 46-os, 47-es 48-as, 49-es parcella
– 2 személyes
– 2 személyes felett

1 350 840
2 701 560

Sírbolthely (kriptahely) 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

1 852 860
2 316 000
2 954 940

Kriptakápolna 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 8 személyes

2 524 200

Kriptafülke 60 éves használati időre:
– Hóvirág utcai sétány
– 1 személyes

140 460
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FARKASRÉTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– Hóvirág utcai sétány
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes

Nettó megváltási ár

1 585 860
2 259 420
2 651 880
3 364 860

FARKASRÉTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

42 920

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

73 260

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

197 600
127 140
92 280

171 200
149 980
140 720
232 360
186 220
173 560
123 160
101 000
92 000
85 320
77 240
75 620
85 320
77 240
75 620

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

216 120
167 540
151 440

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

220 120
171 780
155 700
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FARKASRÉTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 vagy 20 éves használati időre

Nettó megváltási ár

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

236 960
188 640
172 520

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

231 100
182 760
166 420

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:
– 60-as parcella
– Farkasrét alsó
– Farkasrét felső

231 100
166 420
203 340

Álló urnatartós urnasír, zárólap nélkül:

106 400

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

548 360

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

549 840

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

456 260

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

165 680
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FIUMEI ÚTI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– egyes, 52-es parcella
– kettős

405 000
242 975
728 975

Sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– (12 m2-ig)

907 620

FIUMEI ÚTI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

Urnasírhely 10 éves használati időre:
– a temető egész területén
– 52-es parcella

172 200
103 320

Hant nélküli családi urnakert 10 éves használati időre:
– 4 urnás kör alakú
– 6 urnás ovális alakú
– 8 urnás kör alakú

235 340
275 520
304 220

Osszárium (csontfülke) 10 éves használati időre:

206 640
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KISPESTI ÖREG ÉS ÚJ TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető
– kettős
– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető
– gyermek
– Kispesti új temető
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető
– 4 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető
– 6 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető
– 9 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető
– 12 személyes
– Kispesti öreg temető
– Kispesti új temető
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

114 825
114 825
199 500
199 500
64 025

221 400
221 400
321 600
321 600
421 200
421 200
521 400
521 400
621 600
621 600
Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:
– Kispesti új temető
– Kispesti öreg temető

68 250
68 250

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

258 190
258 190
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LŐRINCI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

Nettó megváltási ár

Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek

114 825
199 500
64 025

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes

221 400
321 600
421 200
521 400
621 600

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

344 820
453 840

Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

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

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

258 190
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MEGYERI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– hármas (Megyer)
– 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

Nettó megváltási ár
114 825
199 500
314 320
64 025

51 200
72 275
47 125

335 200
640 125
335 200
640 125

Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

526 500

Kriptának kiépíthető, sövényes sírbolthely (kriptahely) 60 évre:

381 120

MEGYERI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

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

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

44 030
258 190
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ÓBUDAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– I. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek
– II. övezet
– egyes
– kettős
– gyermek

Nettó megváltási ár

152 525
270 050
74 125
106 325
184 700
53 125

Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– 15/1-es parcella
– egyes

199 725

Köröndök 25 éves használati időre:
– I. övezetben kettős
– II. övezetben kettős
– III. övezetben kettős

335 200
300 975
267 250

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

473 825
538 500

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

592 320
700 260
592 320
700 020
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ÓBUDAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

64 430

Urnasírhely:
– I. övezet
– II. övezet

79 430
74 430

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

110 850
210 620
108 950
207 010
144 090
136 020
77 920
148 050
74 530
141 610
66 700
64 780
66 670
64 780

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

130 520
122 750

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

111 280
104 840

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

134 470
127 700
123 500

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

145 180
137 400

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

114 110
106 120

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

258 190
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Rátemethető sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– kettős
– gyermek
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– egyes
– 3-as parcella,
– 4-es parcella,
– 11-es parcella,
– 16-os parcella,
– 17-es parcella,
– 18-as parcella,
– 35-ös parcella,
– 72-es parcella
– kettős
– 3-as parcella,
– 4-es parcella,
– 11-es parcella,
– 16-os parcella,
– 17-es parcella,
– 18-as parcella,
– 28-as parcella,
– 29-es parcella,
– 34-es parcella,
– 35-ös parcella,
– 26-os parcella,
– 32-es parcella,
– 33-as parcella,
– 43-as parcella
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 2 személyes felett

Nettó megváltási ár
114 825
199 500
64 025

209 415
209 415
209 415
209 415
209 415
209 415
209 415
284 309
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
384 244
526 500
526 500
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RÁKOSPALOTAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

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

53 580
81 810
53 580
81 810

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290
92 660
92 660

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

Urnasír, zárólap nélkül:
– 76-os, 77-es parcella

199 750

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

518 700
518 700
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TAMÁS UTCAI TEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

34 560

II-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

58 250

Urnasírhely:

68 250

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

116 720
130 520
71 570
63 290
63 290

Könyv alakú urnasír, zárólap nélkül:

115 000

Sima alátétes urnasír, zárólap nélkül:

119 060

Ültetős alátétes urnasír, zárólap nélkül:

135 030

CHIARA urnasír, zárólap nélkül:

129 630

PIETRA urnasír, zárólap nélkül:

98 590

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

258 190

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2583

X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses 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:
– egyes
– 3-as parcella
– 4-es parcella
– 66-os parcella
– 106-os parcella
– 107-es parcella
– 109/I-es parcella
– 110-es parcella
– 110/I-es parcella
– 111-es parcella
– 127-es parcella
– 128-as parcella
– 129-es parcella
– 130-as parcella
– 131-es parcella
– 132-es parcella
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella
– Bal II. körönd: 111/1-es parcella
– Bal II. körönd: 129/1-es parcella
– Bal II. körönd: 130/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 112/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 131/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 132/1-es parcella

Nettó megváltási ár

96 350
163 025
62 900
79 500
129 325
56 325
56 325
83 025
45 725

196 025
196 025
145 925
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
75 000
75 000
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
112 700
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
FÖLDBETEMETÉSES ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai
Kiemelt kategóriájú sírhelyek 25 éves használati időre:
– kettős
– 3-as parcella
– 4-es parcella
– 66-os parcella
– 106-os parcella
– 107-es parcella
– 109/I-es parcella
– 110-es parcella
– 110/I-es parcella
– 111-es parcella
– 127-es parcella
– 128-as parcella
– 129-es parcella
– 130-as parcella
– 131-es parcella
– 132-es parcella
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella
– Bal II. körönd: 111/1-es parcella
– Bal II. körönd: 129/1-es parcella
– Bal II. körönd: 130/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 112/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 131/1-es parcella
– Jobb II. körönd: 132/1-es parcella
– gyermek
– 140-es parcella
– 215/II-es parcella
Hagyományos sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 4 személyes
– 6 személyes
– 9 személyes
– 12 személyes
Kiemelt kategóriájú sírbolthely (kriptahely) 60 évre:
– 2 személyes
– 3-as, 4-es parcella
– 4 személyes
– 3-as, 4-es parcella
– 6 személyes
– 3-as, 4-es parcella
– 9 személyes
– 3-as, 4-es parcella

Nettó megváltási ár

362 425
362 425
262 225
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
121 975
121 975
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
163 025
53 125
53 125
217 320
321 600
421 200
521 400
621 600

478 020
554 700
657 000
720 840
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X. ÚJKÖZTEMETŐ
HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK
SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI
Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai 10 éves használati időre

Nettó megváltási ár

I-es urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

33 950

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

74 980
57 170

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

53 880
47 320
40 520
94 870
94 870
61 400

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

112 840
106 620
100 620

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

116 890
110 610
104 850

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

132 560
126 880
120 550

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

127 250
121 230
115 010
164 890

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

96 760
90 510
84 520
134 200

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

272 940
272 940

Exkluzív urnafülke teremben (60 évre):
– 1 személyes
– 2 személyes
– 4 személyes

241 380
407 280
573 120
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Temetési helyek újraváltási díjai
Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.
Hagyományos földbetemetéses elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 25 éves időtartamra:
– egyes sírhelyek
– kettős sírhelyek
– kiemelt kategóriájú sírhelyek
– 60 éves időtartamra:
– sírbolthelyek
Hamvasztásos elhelyezések sírhelyújraváltási díjai:
– 10 éves időtartamra:
– urnafülkék (kolumbáriumok), urnasírhelyek
– urnafülke teremben
– 20 éves időtartamra:
– urnasírboltok, urnakripták
A temetési helyek újraváltási díjait számlázáskor a mindenkori áfa összegével meg kell növelni.
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

I. Létesítmény igénybevételi díjak:
1. Ravatalozótermek igénybevételi díja az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Angeli u.
Budafok
Cinkota
Csepel II. terem
Erzsébet
Kispesti új
Kispesti öreg
Lőrinc kis terem
Megyer
Rákospalota
Újköztemető IV., V., VI., VII.,VIII., IX., X., XI.,XII. terem
Csepel I. terem
Óbuda I. terem
Tamás u.
Lőrinc nagy terem

Nettó ár
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
32 444 Ft
34 763 Ft
37 105 Ft
37 105 Ft
43 988 Ft

Farkasréti temető:
– Németvölgyi termek
– Hóvirág u.

43 988 Ft
47 889 Ft

Fiumei úti temető 1 órás időtartamra
Fiumei úti temető 1 órán túl óránként

76 738 Ft
27 762 Ft

Csömöri temető
– szolgáltatás és BTI Zrt.-nél történő elhelyezés esetén
– BTI Zrt.-nél történő elhelyezés nélkül

33 809 Ft
45 835 Ft

Exkluzív termek igénybevételi díja az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Óbudai temető: – Főnix terem
Farkasréti temető: – Makovecz terem
Újköztemető: – III. terem

57 170 Ft
59 432 Ft
59 432 Ft

Külső ravatal igénybevételi díja az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevétele nélkül:
Budafoki temető
Cinkotai temető
Csepeli temető
Erzsébeti temető
Kispesti temető
Lőrinci temető
Megyeri temető
Rákospalotai temető
Óbudai temető
Újköztemető

35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
35 418 Ft
44 515 Ft
44 515 Ft
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Farkasréti temető

99 403 Ft

Helyszíni szabadtéri ravatali szolgáltatás nyári időszakban
– Fiumei úti szóróparcella (ápr. 1.–nov. 19.)

27 999 Ft

Hozzátartozói várakozás a ravatalozóban félórás időtartamra
nyári időszakban (ápr. 1.–nov. 19.)
– Fiumei úti temető

17 433 Ft

Fiumei úti kápolnában történő ravatalozási díj
(Csak egyházi temetés esetén!)

36 295 Ft

Téli ravatalozási szolgáltatás hamvak szórása esetén
– Fiumei úti temető
– Újköztemető

41 999 Ft
41 999 Ft

2. Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):

Nettó ár

Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/nap):
Társvállalkozói halotthűtés
Halotthűtés megállapodás szerint

3 743 Ft
3 743 Ft
1 015 Ft

3. Szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja:
(Hamvak szórása és kegyeleti szolgáltatásai)
Óbudai temető
Újköztemető
Fiumei úti temető
Fiumei úti temető külön díj téli időszakban (nov. 20.–márc. 31.)
Csömöri temető
Szervmaradványok hamvainak szórása Újköztemetőben
II. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai
1. Elhunyt temetőn belüli szállítása, gépkocsiba helyezése és
kivétele, várakozással együtt
2. Hamvak temetőn belüli szállítása
3. Temetőn belüli halottszállítás Farkasréti temetőben fekete
színű Mercedes gépkocsival, gépkocsiba helyezéssel és kivétellel,
várakozással együtt (I. kategória)
4. Temetőn belüli halottszállítás Mercedes gépkocsival,
gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, várakozással együtt
(I. kategória)
5. Temetőn belüli halottszállítás új Mercedes gépkocsival,
gépkocsiba helyezéssel és kivétellel, várakozással együtt
(I. kategória)
6. Exhumált elhunyt temetőn belüli szállítása,
gépkocsiba helyezése és kivétele, várakozással együtt
7. Temetőn belüli szállítás elhunyt vagy hamvak, sírból vagy
fülkéből történő kivétele esetén, gépkocsiba helyezéssel
és kivétellel, várakozással együtt
8. Temetőn belüli szállítás Chrysler pompakocsi 1 óra időtartamra
9. Temetőn belüli szállítás Chrysler pompakocsi 2 óra időtartamra

Nettó ár
46 197 Ft
46 197 Ft
48 156 Ft
19 277 Ft
48 156 Ft
12 504 Ft
Nettó ár
8 311 Ft
8 311 Ft
24 135 Ft
24 135 Ft
24 135 Ft
8 311 Ft
8 311 Ft
59 104 Ft
82 745 Ft
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Temetőn belüli szállítás Chrysler pompakocsi 3 óra időtartamra
Temetőn belüli szállítás Chrysler pompakocsi további óránként
Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz
Luxus Mercedes gépkocsi temetőn belüli halottszállításhoz további óránként
Koszorúszállítás gépkocsival, ravataltól az elhelyezés helyéig
–
–
–
–

Farkasréti temetőben
X. Újköztemetőben
Fiumei úti temetőben
Farkasrét, Fiumei út, Újköztemető, Tamás utcai temetők kivételével

III. Sírhelynyitás és visszahantolás díja
(ideértve az első temetést megelőző sírásást)
Felnőtt sírhely:
Gyermek sírhely:
Urnasírhely:

2589
106 387 Ft
35 462 Ft
36 260 Ft
25 900 Ft
8 311 Ft
8 311 Ft
8 311 Ft
8 311 Ft
Nettó ár
36 007 Ft
16 669 Ft
16 669 Ft

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére
valamennyi temetőben:
Sírbolt építése esetén (30 nap érvényességi idővel):
Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén:
– Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban előírt
feltételek szerint munkánként és naponként
– Betűvésés síremlékre (név és évszám)
Sírgondozó vállalkozók részére naponként



Nettó ár
34 949 Ft
1 156 Ft
353 Ft
500 Ft
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
100/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 63/A. § e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

3. §
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
4. §

1. §
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv.
Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés
szerint gyűjtött települési folyékony hulladékra vonatkozó, az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást – az ingatlanon mért ivóvíz-fogyasztási adatok
alapján kalkulált, vagy egyébként szükséges – rendszeres
időközönként igénybe venni. Mentesül a közszolgáltatás
kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha
a) igazolja, hogy az ingatlanon keletkezett folyékony
hulladék mennyisége az adott évben a közműpótló
létesítmény kapacitását nem éri el.
b) a beépítetlen ingatlanán települési folyékony hulladék nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét
írásban bejelenti a közszolgáltatónak.
c) a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján
az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő folyékonyhulladék-kezelés és -ártalmatlanítás a jogszabályoknak
megfelelően történik. Ezen igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a kezelő-ártalmatlanító berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.”

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. március 2-án hatályát veszti.
(2) A 3. § 2013. március 1-jén lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Rendelet 16. §-a szerint a közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjait a Fővárosi Közgyűlés határozza
meg legalább 1 éves időtartamra. A közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30ig) kezdeményezheti az egységnyi díj felülvizsgálatát.
Ezen előírások alapján, a közszolgáltató kezdeményezésére kerül sor a díjtételek módosítására.
Az Alapvető Jogok Biztosa és Budapest Főváros Kormányhivatala is vizsgálta külön-külön eljárásban a Rendelet jogszerűségét, és észrevételeik alapján szintén szükséges a Rendelet megfelelő módosítása.
Részletes indokolás

2. §
Az 1. §-hoz
A Rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:
(Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező folyékony
hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja.
Az ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékmennyiség kiszámításánál)
„d) külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetén az ingatlanról elszállításra átvett folyékony hulladékmennyiséget kell alapul venni.”

Az Alapvető Jogok Biztosa lakossági panaszok alapján vizsgálta a Rendelet jogszerűségét. A vizsgálatról készült AJB-3637/2012. sz. jelentés azt a konkrét felkérését fogalmazta meg a Rendelet módosítására, hogy a 9. §
(2) bekezdés a) pontjában foglalt mentesség alkalmazható legyen, a számlázási gyakorlat igazodjon a különböző
díjfizetés eseteihez, illetve a minimum gyakoriság meghatározása kerüljön hatályon kívül.
A fentiek alapján a Rendelet 9. § (2) bekezdésében
a közszolgáltatás évi egy alkalommal történő kötelező
igénybevételének előírása törlésre kerül. E módosítással a Rendelet úgy került összhangba a magasabb szintű
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jogszabályokkal, hogy nem csorbultak az ingatlantulajdonosokkal szembeni, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kényszerítő előírásai sem. Ugyanis az az
ingatlantulajdonos, akinek az éves ivóvízfogyasztása –
és az ebből származtatható települési folyékony hulladék
termelése – nem éri el az ingatlanán található közműpótló létesítmény kapacitását, a közszolgáltatást automatikusan a Rendelet előírása szerint „az ingatlanon mért
ivóvízfogyasztási adatok alapján kalkulált, vagy egyébként szükséges rendszeres időközönként” fogja igénybe
venni. A fentiek alapján került törlésre a Rendelet 9. §
(2) a) pontja.
A 2. §-hoz
Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/010761/2012. számon törvényességi felhívást intézett Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűléséhez.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
meghatározásának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (Kr.) 10. § (1) b) pontja a közszolgáltatás egységnyi díjtételeinek meghatározásánál külön nevesíti a külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztása esetén az ingatlanról
elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díját. Tehát, ha az ingatlantulajdonosnak van engedélyezett szennyvíz-elszikkasztást szolgáló
létesítménye, és az elszikkasztást követően visszamarad
folyékony hulladék, annak vonatkozásában az ingatlanon
fogyasztott ivóvíz mennyiségének alapulvétele helyett,
az elszállításra kerülő folyékony hulladék mennyisége
alapján kell megállapítani az egységnyi díjtételt.
Mivel a Kr. szerinti szabályozás külön nevesítve nem
jelenik meg a Rendeletben, a Kormányhivatal a Rendelet
felülvizsgálatára és a jogsértés megszüntetésére szólította fel a Fővárosi Közgyűlést.
A törvényességi felhívás értelmében a Rendelet 17. §
(1) bekezdése d) ponttal bővül, amelyben nevesítve lett
a külön jogszabályban engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás után elszállításra kerülő folyékony hulladék kezelésének egységnyi díjtétele.

2591
A 3. §-hoz

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételeinek megváltoztatására a Rendelet 2. sz. mellékletének módosításával kerül sor.
Az ingatlantulajdonosok legnagyobb részét érintő, az
ivóvízfogyasztáson alapuló díjtétel a jövőben változatlan marad, megegyezik a 2012. március 1-jétől már alkalmazott díjjal.
Díjemelés a mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokról elszállított szennyvíz, illetve ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás esetén, a mért vízfogyasztást
meghaladóan elszállított szennyvízmennyiség (1. b, és 1.
c pont) vonatkozásában történik 2013. március 1-jét követően. A 17. § (1) d) pontjában foglalt alternatíva megjelenik az 1. d) pontban is.
Azokban az esetekben, amikor a szennyvíz gyűjtésére szolgáló műtárgy szélsőséges elhelyezkedése, vagy
kialakítása miatt a Közszolgáltató a szabványosan kialakított célgéppel nem tudja a közszolgáltatást teljesíteni, szükségessé válhat ún. segédszivattyú alkalmazása,
melynek költsége 2013. március 1-jétől új díjtételként jelenik meg a Rendeletben.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.
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Melléklet a 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
Az 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete
„A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja
a 2013. március 1-jétől határozatlan időre terjedő díjfizetési időszakra
1. A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának
a) az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétele: 337,7 Ft/m3 + áfa.
b) az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétele: 1 898 Ft/m3 + áfa.
c) a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétele:
1 898 Ft/m3 + áfa.
d) külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi
díjtétele: 1 898 Ft/m3 + áfa.
2. Ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a
35 métert, abban az esetben minden lefektetett 10 m cső lefektetési díja 200 Ft + áfa.
3. Segédszivattyús szippantási közszolgáltatás igénybevétele esetén a segédszivattyú alkalmazásának díja 5000 Ft/alkalom +áfa.
4. A főváros közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett, az e rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott lakossági települési folyékony hulladék esetében a fizetendő díj a megállapított díj és a mindenkor hatályos
költségvetési törvény melléklete szerinti és az Önkormányzat által nyújtott támogatás különbsége.



5. Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.”
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
101/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól,
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-,
vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról
szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 34–43. §-aiban meghatározott feladatkörében
eljárva, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.)
KHVM rendeletben és a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben
foglaltakra is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

38. tervezési alaptérkép: a közúton megvalósítani tervezett műszaki beavatkozások terveinek alapjául szolgáló, a tervezési területen található objektumokat feltüntető
geodéziai felmérésen és az ingatlan-nyilvántartáson alapuló, a meglévő állapotot tükröző helyszínrajz a vonatkozó útügyi, műszaki előírásoknak megfelelően.”
2. §
A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §
(1) A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések,
a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
22. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) építési munkával nem járó célból (pl. a közúton
rendezvények tartása, reklámtábla vagy reklámberendezés elhelyezése, vendéglátó-ipari létesítmények vagy
kereskedelmi létesítmények, berendezések elhelyezése,
közút melletti épületek állványozása, egyéb ideiglenes
anyagok vagy berendezések elhelyezése);”

„(1) A Fővárosi Önkormányzat nevében eljárva az
Eljáró kezelő adja ki – e rendeletben foglaltaknak megfelelően – a külön jogszabályokban előírtak szerinti
közútkezelői hozzájárulást, nyilatkozatot, engedélyt (a
továbbiakban együtt: közútkezelői hozzájárulás), a kiadott közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a hozzájárulás – e rendelet 8–26. §-aiban foglaltak alapján meghatározott – feltételeit, valamint a külön jogszabály alapján
fizetendő díj összegét is. A közútkezelői hozzájárulás tovább nem ruházható, kizárólag a hozzájárulásban nevesített igénybevevőt jogosítja fel a közút nem közlekedési
célú igénybevételére.”
3. §

(2) A R. 2. § 30. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„30. közmű: a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművezeték – ide értve annak külön jogszabály
által meghatározott biztonsági övezetét is –, és anyagszállításra, adatátvitelre vagy erőátvitelre szolgáló egyéb
vezeték, a hozzá tartozó műszaki létesítményekkel;”

„(1) A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat – közlekedési vagy nem közlekedési célból – igénybe kívánja venni, vagy a közút forgalmi
rendjét meg kívánja változtatni (a továbbiakban: a kérelmező). A kérelmező meghatalmazott útján is eljárhat.”

(3) A R. 2. §-a az alábbi új 36–38. pontokkal egészül

4. §

ki:
„36. közúton megvalósuló műszaki beavatkozás: minden olyan közúton történő beavatkozás, amely az út, vagy
annak tartozéka megbontásával, átalakításával, építésével, vagy a végleges forgalmi rend módosításával jár;
37. közmű üzemeltetője: a közmű külön jogszabályban
meghatározott előírások szerinti üzemeltetésének gyakorlásáért felelős szervezet;

A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közút fejlesztését, felújítását, továbbá a közút (ezen belül az úttest, a járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút) burkolatának teljes
szélességű helyreállítását követő 5 évig azon burkolatbontással járó munka – a közút nem közlekedési célú
rendkívüli igénybevételének (13. §) kivételével – nem végezhető. Az Eljáró kezelő csak kivételesen indokolt eset-
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ben járulhat hozzá az ilyen munkák 5 év letelte előtti
megkezdéséhez.”
5. §
A R. 10. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a kérelmező a kérelemhez csatolja:
a) a tervezési alaptérképet,
b) az útépítési engedélyezési tervet, vagy – ha engedélyezési terv nem készül – a kivitelezési tervet,
c) közmű tervek esetén a közműépítési vagy rekonstrukciós tervet és a burkolat helyreállítására vonatkozó útépítési munkarészt (helyszínrajz, keresztszelvény, műszaki leírás),
d) ideiglenes forgalomkorlátozási tervet, valamint
végleges forgalmi rend változást eredményező beavatkozás esetén a forgalomtechnikai tervet,
e) burkolatbontási tilalom esetén – az ennek feloldása
érdekében szükséges felmentéshez – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat.”
6. §
A R. az alábbi új 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. §
(1) A közút állagának védelme, valamint a közúti közlekedés biztonsága érdekében az Eljáró kezelő a
közútkezelői hozzájárulásban – a közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeiként – előírhatja különösen, hogy
a) a közút igénybevételének idejére a munka csak az
üzemeltető képviselőjének személyes jelenlétében
végezhető,
b) a közút igénybevétele miatt szükséges ideiglenes
forgalomszabályozást kizárólag az üzemeltető végezheti,
c) a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag az üzemeltető végezheti.
(2) A személyes jelenlétért, az ideiglenes forgalomszabályozásért, valamint a burkolat-helyreállításért az
Eljáró kezelő vagy az üzemeltető a ténylegesen felmerült, szükséges költségeit (munka, anyag, utazás,
szállítás és közvetlen irányítás költségei) számolhatja el. A költségeket az igénybevevő számla alapján, 15 napon belül köteles az Eljáró kezelő vagy az
üzemeltető részére megtéríteni.”
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(1) A R. 11. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a
közút nem közlekedési célú – külön jogszabályban meghatározott – rendkívüli igénybevétele esetén. Az igénybevétel megkezdését azonban a közút ilyen igénybevevője
is köteles bejelenteni e rendelet 13. §-ában foglaltaknak
megfelelően az Eljáró kezelőnek.”
(2) A R. 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez
csatolni kell:
a) a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési
tervet (papír alapú és az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatban),
b) hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott
forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatát,
c) az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást,
és az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását,
d) az (1) bekezdés c)–f) pontjaiban említett munkák
esetén a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
e) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés
eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
f) a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a munkával érintett közmű és közműjellegű
hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek,
és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
g) az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását,
h) a vasúti pálya vagy közúti vasúti pálya kezelőjének
nyilatkozatát,
i) a közút üzemeltetőjének nyilatkozatát,
j) a részletes építési ütemtervet,
k) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot,
l) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az
építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó
zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.”
(3) A R. 11. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(9) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás
iránti kérelemhez csatolni kell:
a) M=1:500 vagy ennél nagyobb méretarányú helyszínrajzot, ábrázolva a beavatkozás helyét/helyeit,
a megbontandó burkolat nemének megjelölésével
(a burkolat helyreállításának mértékét és rétegrendjét az Eljáró kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulásban határozza meg),
b) az ideiglenes forgalomkorlátozás megoldását (a
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az Eljáró
kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással adja meg),
c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot.”
8. §
A R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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ró kezelő hozzájárulását megkérni, és a munkát az Eljáró kezelő által meghatározott feltételek figyelembevételével kell elvégeznie.
(4) A munkaterületről történő végleges levonulást követően (legkésőbb a munkaterület üzemeltető részére történő visszaadásakor) az igénybevétel idejére kialakított
ideiglenes forgalmi rend(ek)ről készített helyszínrajzot, a
helyszínrajznak megfelelően kialakított forgalmi rendről
készített digitális fényképfelvételeket át kell adni az Eljáró kezelő részére.
(5) A rendkívüli igénybevétellel felbontott úttest, járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút burkolata helyreállításakor (szerkezet, terület nagysága) jelen
rendelet 23. §-ában leírtak szerint kell eljárni. A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és útügyi műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.”

„12. §
10. §
Közúton végzett, vagy a közutat érintő munkák kivitelezésének ideje alatt a forgalmat az Eljáró kezelő hozzájárulásával ellátott ideiglenes forgalomszabályozási
tervben foglaltak alapján kell fenntartani. Az ideiglenes
forgalomszabályozási terv tartalmára külön jogszabály
rendelkezései az irányadóak.”
9. §

A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. §
(1) A munkakezdési hozzájárulás önmagában még
nem jogosít az adott munkaterület birtokbavételére, arra
kizárólag a (2) bekezdés szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kerülhet sor.

A R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. §
(1) A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén az igénybevevő köteles az igénybevételt
az Eljáró kezelőnek – az igénybevétel megkezdése előtt
lehetőleg 12 órával, de legkésőbb azzal egyidejűleg –
elektronikus úton bejelenteni. A munkaterület helyszínén
tartózkodó személynek ismernie kell az elektronikus úton
történt bejelentés azonosító számát, ellenőrzés esetén azt
közölnie kell az ellenőrzést végzővel. A rendkívüli igénybevétel okának meghatározását, továbbá a rendkívüli
igénybevétel halaszthatatlanságára vonatkozó egyértelmű üzemeltetői nyilatkozatot a meghibásodás tudomására jutásának idején, de legkésőbb a munka megkezdését
követő 12 órán belül – elektronikus úton – köteles megküldeni az Eljáró kezelőnek.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a
munka megkezdése előtt az üzemeltetőtől át kell vennie a
munkaterületet, és erről jegyzőkönyvet kell készítenie.
(3) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodnia kell arról, hogy a munkaterületen a vonatkozó jogszabályokat,
valamint a szabványokat, az útügyi műszaki előírásokat
és irányelveket, továbbá a közútkezelői hozzájárulásban
előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen kell tartani.
(4) A munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkaterület üzemeltető részére történő visszaadásáig a
munkakezdési hozzájárulás jogosultja teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.”

(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybevevőnek a munkavégzés helyszínén egy 1,00 m × 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok
megnevezését feltüntető táblát kell elhelyeznie.

(1) A R. 16. § (1)–(3) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:

(3) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat helyreállítását is beleértve) 120 órán belül nem fejezhető be,
az igénybevevő köteles a munka folytatásához az Eljá-

„(1) Ideiglenes forgalmi rend kialakítása érdekében
a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles közútkezelői hozzájárulást kérni, valamint az Eljáró kezelő által

11. §
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működtetett közlekedési információs központot az ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3
munkanappal, a csak járdát érintő korlátozás esetében
12 órával – az életbeléptetés szándékozott időpontjának
a megjelölésével – a tervezett ideiglenes forgalmi rendről értesíteni.
(2) A közútkezelői hozzájárulásban az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása során előírható,
hogy az ideiglenes forgalmi rend kialakítását követően a burkolatbontással járó munkák megkezdését helyszíni bejárásnak kell megelőznie. A helyszíni bejárás során történik a forgalmi rend kialakításának üzemeltetői
(szakfelügyeleti) ellenőrzése.
(3) Jelzőlámpás csomópont lekapcsolása csak az üzemeltető lekapcsolási engedélyével lehetséges.”
(2) A R. 16. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó útburkolati jelek – eltérő előírás hiányában – sárga színűek, ragasztott kivitelűek.”
12. §
A R. 18. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Ha az előretervezett bontási munkák folyamán
az útburkolat szintjéhez viszonyítva gyalogúton, járdán, kerékpárúton, valamint gyalog- és kerékpárúton a
25 cm-t, úttesten a 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni, úgy ezt a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt köteles az érintett közműveknek, és a régészeti védettség alatt álló terület esetén 30 cm mélységet
meghaladó földmunka esetén az illetékes kulturális örökségvédelmi hatóságnak bejelenteni. Villamos energia
közszolgáltatást biztosító föld feletti és föld alatti vezeték
biztonsági övezetében – a biztonsági övezetről szóló külön jogszabály előírásai szerint – tilos, vagy csak korlátozásokkal megengedett munkát végezni.”
13. §
A R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„22. §
(1) A közutat érintő munka befejezését követően a felbontott burkolat – ideértve az útburkolati jeleket és a
járműérzékelő hurokdetektorokat is – végleges helyreállítását azonnal meg kell kezdeni, és a munkakezdési hozzájárulásban előírt határidőre be kell fejezni.
(2) A bontási helyet véglegesen az Eljáró kezelő által
a közútkezelői hozzájárulásban a vonatkozó szabványok
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és útügyi műszaki előírások keretei között előírt minőségű, tartósságú, valamint teherbírású burkolatnemmel
kell helyreállítani. Amennyiben a bontással érintett közút a Fővárosi Önkormányzat érvényes útfelújítási programjában szerepel, úgy az Eljáró kezelő a közútkezelői
hozzájárulásban – a vonatkozó szabványok és útügyi műszaki előírások keretei között – legalább olyan minőségű,
tartósságú, valamint teherbírású burkolatnemmel történő helyreállítást ír elő, amely biztosítja, hogy a burkolat
a közút program szerinti felújításáig a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen.
(3) A közút területén, alatta, felette elhelyezkedő közművek, közmű fedlapok, szerelvények közutat érintő elhelyezése, építése esetén a közmű üzemeltetője vagy megbízottja köteles az úttestet úgy helyreállítani, hogy az út
függőleges vonalvezetésében a közmű fedlapok, szerelvények indokolatlan eltérést ne okozzanak.
(4) A közmű üzemeltetője, valamint a közúton munkát
végző a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettsége
megszegéséből eredő károkért felelősséggel tartozik.
(5) A helyreállítási (földvisszatöltési) munkák során a
közútkezelői hozzájárulásban a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának terhére talajmechanikai vagy egyéb ellenőrző vizsgálatok rendelhetők el.
(6) Zöldterület megrongálása esetén a kivitelezéssel
érintett zöldterületek növényzetét helyre kell állítani, és
az ennek tényét igazoló iratokat át kell adni a zöldterületek kezelőjének.
(7) A helyreállítást az Eljáró kezelő által a közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint, szakszerűen, a vonatkozó szabványok és útügyi műszaki előírások szerint
kell végrehajtani, és azt – ideértve annak minősítését is –
az üzemeltető részére műszaki átadás-átvételi eljárás keretében bizonylatolni kell.
(8) A hozzájárulás jogosultja köteles az igénybe vett
munkaterületet az építkezés befejezése után átadás-átvételi eljárás során az üzemeltetőnek visszaadni. Ennek keretében át kell adnia az üzemeltető részére a munkavégzés (földvisszatöltés, burkolat-helyreállítás) minőségére
vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott vizsgálatok bizonylatait (ideértve a jótállási és
szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is), valamint a közútkezelői hozzájárulás előírásainak megfelelően a helyreállított burkolatra vonatkozó
adatokat (a kivitelezés adatai: kezdés, befejezés, a helyreállított burkolatszerkezet, geodéziai adatok). Eljáró kezelő a közútkezelői hozzájárulásban előírhatja, hogy a
geodéziai bemérések adatait digitális formátumban is be
kell nyújtani. Az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvben
kell rögzíteni. Építési/létesítési engedéllyel megvalósított
új létesítmények csak a forgalomba helyezési engedély
birtokában adhatók át a forgalomnak.
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(9) Az üzemeltető köteles az elkészült létesítmény, vagy
a véglegesen helyreállított burkolat meghibásodásának
észlelése esetén – a vonatkozó jótállási, szavatossági kötelezettségek alapján – kezdeményezni az Eljáró kezelő
intézkedését.”
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(2) A R. 23. § (8) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:
(Járda felbontása esetén, a szükséges alépítményi
munkák elvégzését követően, az útburkolatot az alábbi
szempontok figyelembevételével kell helyreállítani: …)

14. §
(1) A R. 23. § (1)–(4) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„(1) A felbontott úttest, járda, gyalogút, kerékpárút,
gyalog- és kerékpárút burkolata helyreállításának módját (szerkezet, terület nagysága) az Eljáró kezelő a közútkezelői hozzájárulásban határozza meg. A kivitelezést
úgy kell végrehajtani, hogy az a vonatkozó szabványok és
útügyi műszaki előírások feltételeinek is megfeleljen.
(2) A helyreállítás során a kiemelt munkaárok viszszatöltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni, amelyet anyagától függően 10–25 cm-es terítési vastagságokban, réteges tömörítéssel kell beépíteni.
A közművezetékek környezetében Trγ = 85%-os, a töltéstestben Trγ = 90%-os tömörséget, illetve a földmű felszínén E2 = 40 MN/m2 teherbírási értéket kell elérni. Az
alapburkolat alá minimum 20 cm vastag, Trγ = 95%-os
tömörségű, E2 = 60 MN/m2 teherbírási értékű homokos
kavics ágyazatot kell helyezni. A további helyreállítás
csak a megfelelő tömörséget igazoló mérési jegyzőkönyvek megléte esetén folytatható. Az üzemeltető tömörségi
ellenőrző mérést végezhet.
(3) Aszfaltburkolatú utaknál az aszfalt útpályát –
amennyiben az Eljáró kezelő mást nem ír elő – minimum
10 cm összvastagságú, 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal kell helyreállítani. Kis felületű (max. 2 m2) vagy
pontszerű bontások helyreállításánál, közmű fedlapok,
szerelvények javításakor, cseréjekor, szintbehelyezésekor
– meglévő hengerelt aszfalt esetén is – a közúti forgalomra alkalmas minőségű, 9 cm (2 × 4,5 cm) összvastagságú
öntött aszfalt kopó- és kötőréteg alkalmazható. Építéskor
a vonatkozó szabványok és útügyi műszaki előírásokban,
valamint a kiadott közútkezelői hozzájárulásban előírt
minőségi követelményeket be kell tartani.
(4) Amennyiben az Eljáró kezelő mást nem ír elő, úgy
az útpálya aszfaltburkolat helyreállítását kötőréteg szintig a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét
oldalon és hosszirányban is rétegenként 20–20 cm-es
túlnyújtással, a kopó réteget minden bontással érintett
forgalmi sáv teljes szélességében minimum a szélességgel megegyező hosszon kell újraaszfaltozni. Amennyiben
azonban a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 80 cmre, vagy annál kisebb távolságra van, akkor az útpályát
a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni. Az
új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben lépcsőmentesen kell csatlakoztatni, a szélek élvágóval történő levágása, valamint „kellősítése” bitumenes hézagtömítő szalag elhelyezése után.”

„c) ha az Eljáró kezelő mást nem ír elő, úgy a járda
betonalapjának helyreállítását a munkaárok szélességi
méreteihez képest mindkét oldalon és hosszirányban is
20 cm-es túlnyújtással kell elvégezni.”
(3) A R. 23. §-a az alábbi új (17)–(18) bekezdésekkel
egészül ki:
„(17) A járda burkolatának felbontásakor a nyomvonalba eső útcsatlakozásoknál a szegélysüllyesztésekkel
egyidejűleg a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében az Eljáró kezelő által a közútkezelői
hozzájárulásban meghatározott taktilis jeleket kell elhelyezni az alábbiak szerint:
a) a kijelölt gyalogos-átkelőhellyel ellátott útkereszteződésekben mind a veszélyre figyelmeztető, mind a
haladás irányát mutató vezetősávot ki kell építeni;
b) a kijelölt gyalogos-átkelőhely nélküli útkereszteződésekben csak a veszélyre figyelmeztető jelzést kell
kiépíteni.
(18) 2013. január 1. után létesített, vagy szintbe helyezett közmű szerelvény, fedlap középpontjától számított
1 m átmérőjű körön belül az úttest síkjától a közmű szerelvény, fedlap felszínének +0, –5 mm, víznyelők esetében
+0, –15 mm függőleges távolságon belül kell lennie.”
15. §
A R. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés megkezdésekor – az erre kialakított elektronikus úton
– az üzemeltető részére megküldeni egy részletes építési
ütemtervet, mely tartalmazza a munkavégzés során eltakarásra kerülő szerkezet eltakarásának pontos helyét és
időpontját, megjelölve az esetleges kontrollvizsgálat elvégzésére rendelkezésére álló legalább 3 órás időintervallumot.”
16. §
A R. az alábbi új 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. §
Az út területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény, az útcsatlakozás fenntartásáról pedig az útcsatlakozás tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni. Az út területén, az alatt vagy a
felett elhelyezett építmény tulajdonosa a fenntartás ke-
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retén belül köteles gondoskodni a megsüllyedt, megváltozott helyzetű építmény esetében az eredeti állapot helyreállításáról.”
17. §
(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A 3. §-hoz
A rendelet azt írja elő, hogy a közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat igénybe
kívánja venni. Célszerű annak pontosítása, hogy ne csak
az igénybevevő, hanem annak meghatalmazottja, például a tervező vagy a lebonyolító is beszerezhesse a közútkezelési hozzájárulást.
A 4. §-hoz
A burkolatbontási tilalom alóli felmentés eseteit pontosítja.

18. §
Hatályát veszti a R. 11. § (10) és (11) bekezdése.
19. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első
napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

2012. december 27.

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Az 5. §-hoz
A közút nem közlekedési célú igénybevételére irányuló hozzájárulás iránti kérelem mellékleteit pontosítja. Új
elem, hogy minden ilyen kérelem esetén csatolni kell az
1. §-ban meghatározott tervezési alaptérképet, amely az
Eljáró kezelő nyilvántartásának vezetéséhez és aktualizálásához feltétlenül szükséges. Ezen kívül a szabályozás megkülönbözteti, hogy milyen esetekben kell ideiglenes forgalomkorlátozási tervet és forgalomtechnikai
tervet benyújtani.
A 6. §-hoz

INDOKOLÁS

Részletes indokolás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (4)
bekezdése alapján elő lehet írni, hogy bizonyos esetekben a munka csak az üzemeltető személyes jelenlétében
végezhető, vagy bizonyos munkákat csak az üzemeltető
végezhet. Hasonló szabályozás szerepelt a rendelet 11. §
(10) és (11) bekezdésében, azonban nem csak a burkolatbontással járó munkakezdési hozzájárulás esetén célszerű ezeket a szabályokat lehetővé tenni, hanem egyéb,
más nem közlekedési célú igénybevétel esetén is (például rendezvény, filmforgatás, futóverseny), így a rendelet
más szakaszában kell megjelentetni.

Az 1. §-hoz

A 7. §-hoz

A rendeletben használt közút nem közlekedési célú
igénybevétele és közmű fogalmát a közmű üzemeltetők
javaslata alapján pontosítja, valamint a közúton megvalósuló műszaki beavatkozás, a közmű üzemeltetője és a
tervezési alaptérkép fogalmakat határozza meg.

Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással, nem
közlekedési céllal igénybe vett területért is díjat kell fizetni, így elő kell írni, hogy a kérelem kötelező melléklete legyen a díjfizetési adatlap.

Általános indokolás
A Fővárosi Közgyűlés 2008-ban alkotta meg a rendeletet, amely több alkalommal módosult. Az utolsó módosítás óta eltelt időszakban a közmű társaságoktól beérkező módosító javaslatok alapján a rendelet ismét
felülvizsgálatra került, több alkalommal egyeztetve az
érintett közmű társaságokkal.

A 2. §-hoz
Kiegészül a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közútkezelői hozzájárulás személyhez kötött,
tovább nem ruházható jogának előírásával.

A munkakezdési hozzájárulás kérelemhez csatolandó
mellékleteket is pontosítani kellett, többek között azért,
mert a felsorolás nem tartalmazta az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását, 2013. január
1-jétől pedig a közút kezelője és a közút tulajdonosa eltérő lehet.
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A 8. §-hoz

A 13. §-hoz

A szabályozás pontosítását tartalmazza, így egyértelművé válik, hogy a jóváhagyás kifejezés az Eljáró kezelő hozzájárulását jelenti.

A végleges helyreállítással kapcsolatos szabályokat módosítja. Sok problémát jelent, hogy a közút területén, az alatt, a felett elhelyezkedő közművet, építményt, berendezést úgy helyezik el, építik vagy tartják
karban, hogy az az út állapotát rontja. A közművek, közmű fedlapok, szerelvények közutat érintő építése esetén
elő kell írni, hogy a közmű üzemeltetőjének az úttestet
úgy kell helyreállítania, hogy az út függőleges vonalvezetésében a közmű fedlapok, szerelvények indokolatlan
eltérést ne okozzanak, az ebből eredő károkért pedig a
közmű üzemeltetője vagy a közúton munkát végző a felelős.

A 9. §-hoz
A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételével kapcsolatos szabályozást módosítja. A rendelet módosításával az igénybevevő az igénybevétel megkezdése előtt 12 órával, de legkésőbb azzal egyidejűleg csak
az igénybevételt köteles elektronikus úton bejelentetni.
A rendkívüli igénybevétel okát és a rendkívüli igénybevétel halaszthatatlanságára vonatkozó dokumentumokat
csak később, legfeljebb a munka megkezdését követő 12
órán belül kell bejelenteni.
A közmű-üzemeltető társaságok jelezték, hogy a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételére megszabott 72 órás határidő sok esetben nem elég, ezért a
rendeletmódosítás a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételére megszabott időt 120 órában határozza meg.
A közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele esetén is a munkaterületet az általános szabályok szerint kell az üzemeltető számára visszaadni, így ezt elő
kell írni.
A 10. §-hoz
A munkakezdési hozzájárulás önmagában még nem
jelenti a munkaterület birtokbavételét, ezért pontosításra került a birtokbavétel feltétele. Előírásra került, hogy a
munkaterület átadás-átvétel időpontjától kezdve a munkakezdési hozzájárulás jogosultja teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.
A 11. §-hoz
A jelzőlámpás csomópont lekapcsolásával összefüggő
szabályozást pontosítja, ugyanis nem elég a jelzőlámpa
lekapcsolási engedélyét megkérni, hanem azzal rendelkezni is kell a lekapcsoláshoz.
A 12. §-hoz
Az elektromos közszolgáltató társaság kérésének
megfelelően rögzítésre kerül, hogy a villamos energia
közszolgáltatást biztosító föld feletti és föld alatti vezeték biztonsági övezetében tilos, vagy csak korlátozással
megengedett munkát végezni.

A 14. §-hoz
A munkavégzés után helyreállítandó útpálya, járda műszaki paramétereit, valamint a közműszerelvény,
fedlap elhelyezésének minőségi paramétereit határozza
meg. Útpálya esetén minimum 10 cm összvastagságú, 2
rétegű hengerelt aszfalttal kell a helyreállítást elvégezni,
míg kis felületű vagy pontszerű bontások esetén a közúti
forgalomra alkalmas minőségű, 9 cm összvastagságú öntött aszfalt kopó és kötőréteget kell alkalmazni.
A 15. §-hoz
Eltakarásra kerülő szerkezet esetén a bejelentést nem
az Eljáró kezelő, hanem az üzemeltető számára kell megtenni.
A 16. §-hoz
Az új paragrafus beiktatásával meghatározásra kerül,
hogy az út területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény fenntartásáról az építmény, az útcsatlakozás fenntartásáról az útcsatlakozás tulajdonosa (kezelője) köteles
gondoskodni. A szabályozás meghatározza ezen tulajdonosok fenntartási feladatait is.
A 17. §-hoz
Tekintettel arra, hogy módosul a rendelet 11. § (7) és
(9) bekezdése, módosítani kell az 1. és 2. mellékletet, mivel a munkakezdési hozzájárulás kérelem és az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás kérelem második oldalán idézve vannak ezen jogszabályhelyek.
A 18–19. §-okhoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.
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1. melléklet a 101/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete
MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező

megnevezése:

megnevezése:

pontos címe:

pontos címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

faxszáma:

faxszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A beruházó felelős vezetőjének

A kivitelezés felelős építésvezetőjének

neve:

neve:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A munkavégzés

TKM azonosítója

helyének pontos megnevezése:
projektjének megnevezése (ha van):
megnevezése:

vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kandeláber, távközlési alépítmény, közúti műtárgy, vasúti műtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda
egyéb:

jellege:

fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerűsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés,
egyéb:
tervezett befejezésének (burkolat végleges helyreállításának időpontja):

tervezett munkakezdés (burkolatbontás) időpontja:
közútkezelői hozzájárulás száma:
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás száma:
építési engedélyét vagy létesítési hozzájárulását kiadó hatóság:
építési engedélyének vagy létesítési hozzájárulásának száma:

Burkolat

bontandó burkolat neme

mennyisége (fm)

mennyisége (m2)

építendő
burkolat neme

mennyisége (fm)

mennyisége (m2)

útpálya
járda
útszegély
zöldterület
egyéb
Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb:

Nyomvonalas bontások hossza:

fm

db

Bontási helyek száma:

Törmeléklerakó megnevezése:
Hozzájárulást kérelmező beruházó aláírása:

Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:

P.H.

P.H.
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén és közútjain építési munkát
végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt
előírások betartásával szabad!
• Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
• Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések
esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZŐ köteles megkérni a hozzájárulást.
Kitöltési útmutató:
• A létesítmény megnevezése, valamint az építési
munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá
kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel,
azt az egyéb pontnál be kell írni.
• Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
• Abban az esetben, ha az építési munka több (nem
összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, anynyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
• Abban az esetben, ha az építési munka összefüggően több utcát érintő nyomvonalon halad, egy kérelmet kell kiállítani.
• Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerűen kell kitölteni.
• Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben
és m2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a
burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben
kell megadni.
• Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni,
ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan történik a bontás.
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A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján):
a) a közmű üzemeltetők által egyeztetett kivitelezési
tervet (papír alapú és az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatban),
b) hat hónapnál nem régebbi hozzájárulással ellátott
forgalomtechnikai tervet és ideiglenes forgalomszabályozási tervet, továbbá ezeknek az Eljáró kezelő által meghatározott elektronikus változatát,
c) az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást,
az illetékes közmű-üzemeltető tervjóváhagyását,
d) a rendelet (1) bekezdés c)–f) pontjaiban említett
munkák esetén a közút igénybevételét bemutató
helyszínrajzot, valamint a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát,
e) a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a kivitelezési tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés
eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak,
f) a beruházó vagy a kivitelező nyilatkozatát arról,
hogy a munkával érintett közmű és közműjellegű
hálózat üzemeltetőinek nyilatkozatai teljes körűek,
és azok a kérelem időpontjában érvényesek,
g) az igénybe venni kívánt terület tulajdonosának hozzájárulását,
h) a vasúti pálya vagy közúti vasúti pálya kezelőjének
nyilatkozatát,
i) a közút üzemeltetőjének nyilatkozatát,
j) a részletes építési ütemtervet,
k) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot,
l) az építési munkák által érintett közúthoz kapcsolódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az
építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó
zöldterület helyreállítása érdekében teendő intézkedések ismertetését.
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2. melléklet a 101/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete
EGYSZERŰSÍTETT MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM
kizárólag közmű útburkolatban elhelyezkedő szerelvényének, akna fedlapjának cseréjéhez, ellenőrzéséhez

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó

A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező

megnevezése:

megnevezése:

pontos címe:

pontos címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

faxszáma:

faxszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A beruházó felelős vezetőjének

A kivitelezés felelős építésvezetőjének

neve:

neve:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

A munkavégzés
helyének pontos megnevezése:
megnevezése:

vízellátás, gázellátás, csatornázás, hőellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, távközlési
alépítmény, forgalomirányító létesítmény, egyéb:

jellege:

szerelvénycsere, aknafedlap csere

tervezett munkakezdés (burkolat-bontás) időpontja:

Burkolat

bontandó burkolat neme

mennyisége (fm)

tervezett befejezésének (burkolat végleges helyreállításának időpontja):

mennyisége (m2)

építendő burkolat neme

mennyisége (fm)

mennyisége (m2)

útpálya
járda
egyéb
Burkolat nemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakő, nagykockakő, keramit, kavicsolt, járdalap, járdakő, beton, egyéb:

Bontási helyek száma:

db

Törmeléklerakó megnevezése:

Hozzájárulást kérelmező beruházó aláírása:

Hozzájárulást kérelmező kivitelező aláírása:

P.H.

P.H.
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Tudnivalók:
• Budapest közterületén és közútjain építési munkát
végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt
előírások betartásával szabad!
• Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhető meg!
Kitöltési útmutató:
• A létesítmény megnevezése, valamint az építési
munka jellege rovatokban a megfelelő szöveget alá
kell húzni, ha a jellemző megjelölés nem szerepel,
azt az egyéb pontnál be kell írni.
• Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.
• Abban az esetben, ha az építési munka több (nem
összefüggő) utcát érintő nyomvonalon halad, anynyi kérelmet kell benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.
• Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és
m2-ben egyaránt, kiválasztva a megfelelőt a burkolat nemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell
megadni.
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A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell (A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008.
(VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (9) bekezdése alapján):
a) M=1:500 vagy ennél nagyobb méretarányú helyszínrajzot, ábrázolva a beavatkozás helyét/helyeit,
a megbontandó burkolat nemének megjelölésével
(a burkolat helyreállításának mértékét és rétegrendjét az Eljáró kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulásban határozza meg),
b) az ideiglenes forgalomkorlátozás megoldását (a
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az Eljáró
kezelő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulással adja meg),
c) a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges díjfizetési adatlapot.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
102/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének
egységes kialakításáról,
a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
...
„d) parkolás-üzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott
szolgáltató;”
2. §
A R. 9. § (2)–(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) A várakozási övezetekben a várakozási díjak kiszámításának alapja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megrendelt személyszolgáltatási közszolgáltatások járatain
Budapest közigazgatási határain belül egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg (a továbbiakban: BKKA).
(3) A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díjakat a
BKKA és a következő számok szorzatával kell megállapítani:
Szorzószámok
Járműfajták

1.

2.

3.

4.

5.

díjtételű területeken
személygépkocsi, a háromvagy négykerekű motorkerékpár, a három- vagy
négykerekű segédmotoros
kerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy
lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg
nem haladó tehergépkocsi

1,5

1,25

1

0,75

3. §
A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A különböző díjtételű területeken, a különböző
járműfajták alapdíját (a továbbiakban: védett övezeti
alapdíj) a BKKA és a következő számok szorzatával kell
megállapítani:
Szorzószámok a
1.
2.
3.
díjtételű területeken

Járműfajták
személygépkocsi, három- vagy
négykerekű motorkerékpár, három- vagy
négykerekű segédmotoros kerékpár,
3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meg nem haladó
tehergépkocsi, autóbusz

1,5

1,25

1

3501 kilogramm és 12 000 kilogramm közötti megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató,
lassú jármű és az ezekkel vontatható pótvagy lakókocsi

3

2,5

2

4,5

3,75

3

9

7,5

6”

12 000 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó
tehergépkocsi
Járműszerelvény

4. §
(1) A R. 33. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A fizető várakozóhelyeken a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díjakat a BKKA
és a következő számok szorzatával kell megállapítani:
Járműfajták

Szorzószám

személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros
kerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy
lakópótkocsi és 3500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó
tehergépkocsi

0,5

lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi,
mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel
vontatható pót- vagy lakókocsi

1,5”

0,5”

(2) A R. 33. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az óránként fizetendő várakozási díjakat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni.”
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5. §

6. §

A R. 35. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 2. melléklet „4. díjtételű területek” cím VIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő őrzési díjak:
a) Nappali díj: 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül a BKKA 1-szerese;
b) Éjszakai díj: 22.00 óra és 6.00 óra között az óránkénti várakozási díj egyenlő a BKKA 0,6-szerese;
c) Öt munkanapos bérlet: hét egymást követő naptári napon belül felhasználható, öt munkanapon 6.00
óra és 22.00 óra között, a várakozás időtartamától
függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára
a BKKA 4,4-szerese;
d) Húsz munkanapos bérlet: harminc egymást követő naptári napon belül felhasználható, húsz munkanapon 6.00 óra és 22.00 óra között a várakozás
időtartamától függetlenül várakozásra szóló bérlet
ára a BKKA 16-szorosa;
e) Heti éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári
napra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 15-szöröse;
f) Kombinált heti bérlet: hét egymást követő naptári
napra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 24-szerese;
g) Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló,
22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 50-szerese;
h) Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló,
0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 78-szorosa;
i) Negyedéves éjszakai bérlet: három naptári hónapra szóló, 22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás
időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 142-szerese;
j) Kombinált negyedéves bérlet: három naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 222-szerese;
k) Féléves éjszakai bérlet: hat naptári hónapra szóló,
22.00 óra és 6.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható bérlet ára a BKKA 284-szerese;
l) Kombinált féléves bérlet: hat naptári hónapra szóló, 0.00 óra és 24.00 óra között a várakozás időtartamától függetlenül várakozásra felhasználható
bérlet ára a BKKA 444-szerese.”

„VIII. kerület:
– A Rákóczi út–Baross tér– Kerepesi út–Lóvásár utca–
Mosonyi utca–Festetics György utca–Fiumei út–Teleki
László tér–Népszínház utca–Nagy Fuvaros utca–Mátyás
tér–Koszorú utca–Baross utca–Szigony utca–Üllői út–
József körút által határolt terület, beleértve – a József
körút kivételével – a határoló utakat és tereket, valamint
a Lóvásár utca.”
7. §
A R. 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím VIII. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„VIII. kerület:
– A Teleki László tér–Népszínház utca–Nagy Fuvaros utca–Mátyás tér–Koszorú utca–Baross utca–Szigony
utca–Üllői út–Nagyvárad tér–Orczy út–Fiumei út által
határolt terület, beleértve – a Teleki László tér, a Népszínház utca, a Nagy Fuvaros utca, a Mátyás tér, a Koszorú utca, a Baross utca és a Szigony utca kivételével –
a határoló utakat és tereket.”
8. §
Hatályát veszti a R. 45. § (3) bekezdése.
9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
– 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. február 2-án
hatályát veszti.
(2) A 4., 6. és 7. § 2013. február 1-jén lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS

A 3–5. §-okhoz

Általános indokolás

A 3. §-ban meghatározott díjalap a védett övezetek, a
várakozási övezeten kívüli fizető várakozóhelyek és az
őrzött, fizető P+R várakozóhelyek díjtételeinél is megjelenik, így a díjalapra való hivatkozás módosítása ezeken
a helyeken is szükséges.

A rendeletben a várakozási övezetekben, a védett övezetekben és a várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhelyeken fizetendő várakozási díj, valamint az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő őrzési díj
kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Tekintettel arra,
hogy a közösségi közlekedési termékpalettát és díjszabást a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt.
között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról
szóló keretmegállapodás díjbevétellel kapcsolatos rendelkezésekről szóló melléklete tartalmazza, így célszerű a várakozási díjak kiszámításának alapját a BKK Zrt.
egy utazásra érvényes vonaljegye árának megfelelő öszszeghez kötni.

A 6–7. §-okhoz

2013. január 1-jén hatályba lép Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.), amelynek parkolásra vonatkozó
rendelkezéseit a rendeletben is át kell vezetni.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2012. (XI. 8.) számú
határozatával kezdeményezte, hogy a várakozási övezetnek korábban kijelölt, Fiumei út–Teleki László tér–
Népszínház utca–Luther utca–II. János Pál pápa tér–
Légszesz utca által határolt terület az 5. díjtételű terület
helyett, 4. díjtételű terület legyen. A határozatot egy parkolás-vizsgálat alapozta meg, amely megfelel az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben foglaltaknak és látható belőle, hogy a területen a parkolási
igény olyan magas, amely indokolja a magasabb díjtételbe sorolást.

Részletes indokolás

A 8. §-hoz

Az 1. §-hoz

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 3. pontja alapján 2013.
január 1-jétől mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati tulajdonú területeken a kerületi önkormányzatok feladata a parkolás-üzemeltetés, ezért a lakossági
várakozási hozzájárulással kapcsolatos adatok kötelező
átadása feleslegessé válik.

2013. január 1-jétől az Mötv. 16/A. §-a határozza meg,
hogy mely szolgáltató láthatja el a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és
egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást.
A 2. §-hoz

A 9. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.

A várakozási övezetekben fizetendő várakozási díjak kiszámításának alapját határozza meg, amely a BKK
Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Ezt az összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról
és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. számú
mellékletének függeléke (Árak meghatározásának módszere) határozza meg.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
103/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.
(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Ber. rendelet) 1. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros
Önkormányzatára, továbbá mindazon szervekre (így különösen a Főpolgármesteri Hivatalra, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egyéb költségvetési
szervekre, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságokra), amelyek – a beruházási, felújítási okmányban (valamint megállapodásban) foglaltak szerint – fővárosi beruházást vagy felújítást valósítanak meg.
(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházási és felújítási tevékenységére terjed
ki, ideértve a beruházási, felújítási okmány, a pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás, a megvalósítási megállapodás vagy fejlesztési megállapodás alapján megvalósításra kerülő beruházásokat, felújításokat; valamint a
közös beruházásokat, felújításokat; továbbá a címzett és
céltámogatott beruházásokat is.”
2. §
A Ber. rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése,
saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás,
vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az
előkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biz-

tosítást is). Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését,
rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.
A beruházásként elszámolandó beszerzések értékhatárát
a számviteli törvényben foglaltak szerint kell meghatározni.
2. Beruházás és felújítás költsége (értéke): a beruházási, felújítási okmányban szereplő tervezett költség (érték). A beruházás és felújítás költségének, illetve értékének megállapításakor az általános forgalmi adót is
figyelembe kell venni. Az általános forgalmi adó visszaigénylésére, illetve levonására jogosult beruházó beruházásának és felújításának finanszírozása során a saját
forrásai előirányzatát is figyelembe kell venni, legalább
a beruházással és felújítással összefüggésben felmerült
és levonható, illetve visszaigényelhető általános forgalmi adó erejéig.
3. Beruházási, felújítási okmány: a program-alapokmány, a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, a célokmány és az engedélyokirat.
4. Előkészítés folyamata: hatósági engedélyköteles
munkák esetében a célokmány jóváhagyásával kezdődik, és az engedélyokirat elfogadásáig tart, hatósági engedélyhez nem kötött munkák esetén pedig az engedélyokirat jóváhagyásával kezdődik, és az engedélyokiratban
szereplő előkészítési feladatok megvalósításáig tart.
5. Feladat megvalósításának folyamata: magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés, az
előkészítés, a kivitelezés, és a lezárás valamennyi folyamatát.
6. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minősége vagy az adott eszköz használata
jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől
eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatósá-
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gát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen
elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek),
amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül
a költségek nagyságától.
7. Fejlesztési Megállapodás (Fejlesztési célú támogatás): a részben vagy egészben a Fővárosi Önkormányzat
forrásaiból megvalósuló fejlesztési feladat megvalósításáról szóló megállapodás, amelyben szereplő fejlesztés eredménye nem a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növeli.
8. Fővárosi beruházás vagy felújítás: a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő olyan fejlesztési
feladat, amely a feladathoz rendelt költségvetési forrásból a Fővárosi Önkormányzat javára valósul meg. E rendelet szempontjából a Fővárosi Önkormányzat javára
megvalósuló beruházás, felújítás alatt érteni kell a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében szereplő olyan fejlesztési feladatot, amely fejlesztés eredménye a Fővárosi
Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő vagyonát növeli, továbbá, amelynek nem a Fővárosi Önkormányzat
közvetlen tulajdonában lévő vagyonát növelő eredménye
egyébként a Fővárosi Önkormányzat feladatellátását is
szolgálja, vagy az eredmény a Fővárosi Önkormányzat
érdekében kerül felhasználásra.
9. Kivitelezés folyamata: az engedélyokirat jóváhagyásától a műszaki átadás lezárásáig tart. A beruházás/
felújítás lezárásának folyamata a műszaki átadás lezárásától az aktiválásig tart.
10. Megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének
folyamata: a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány kiadásától a célokmány elfogadásáig tart.
11. Privát érdek: az olyan anyagi, kapcsolati vagy
más előny, amely vagy amelynek eredménye a személynél, szervezetnél, a szervezet vezető tisztségviselőinél, a
személy vagy a szervezet vezető tisztségviselői hozzátartozóinál jelentkezik.
12. Privát érdekeltség: az a kapcsolatrendszer, amelyen keresztül a privát érdek megvalósul.
13. Program alapú fejlesztés: ágazati vagy térségi fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, amely több egymással összefüggő beruházás vagy felújítás útján valósul
meg, és egy programalapokmányban kerül felsorolásra.”
3. §
A Ber. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
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„(3) A hétéves fejlesztési terv koncepciójának felülvizsgálata előkészítése részeként minden év szeptember
30-ig
a) felül kell vizsgálni valamennyi folyamatban lévő
beruházás/felújítás állását, a beruházási, felújítási okmányokban, fejlesztési megállapodásban tervezett megvalósítási folyamattal (ütemezéssel) való
egyezőségét,
b) el kell készíteni a hétéves fejlesztési terv szerinti
első három évben induló minden beruházási és felújítási feladathoz – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a feladat indításához szükséges beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás
tervezetet.
A középtávú fejlesztési program közgyűlési tárgyalásához tájékoztató anyagként be kell mutatni az azt megalapozó és a javaslattal egyező tartalmú új induló beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás
tervezeteket.
(4) A középtávú fejlesztési programban jóváhagyásra kerülő keretekhez, keret jellegű fejlesztésekhez és felújításokhoz, az ágazati fejlesztési koncepciókat megalapozó tervezési keretekhez, valamint az intézményhálózat
szerkezetátalakítási kerethez nem kell mellékelni a beruházási, felújítási okmány, fejlesztési megállapodás tervezeteket.”
4. §
A Ber. rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„6. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó beruházásoknál vagy felújításoknál az azok megvalósításával összefüggő feladatokat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – a Főpolgármesteri Hivatal, vagy egyébként a
beruházási, felújítási okmányok jóváhagyására jogosult
testület vagy személy döntésével a beruházási, felújítási okmányban megjelölt más szervezet (a továbbiakban:
beruházó) látja el. A beruházó a beruházási, felújítási okmány jóváhagyásával kerül kiválasztásra, melynek
során a köbeszerzési törvény előírásaira is figyelemmel
kell lenni.
(2) A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított egyéb költségvetési szervek felújítási
tevékenységeinél a felújítási feladatok ellátása ezen szervek feladata.”
5. §
A Ber. rendelet 6/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

„(1) Az éves költségvetés jóváhagyására irányuló előterjesztéssel egyidejűleg – és annak tárgyalása során
hozott közgyűlési határozatokat figyelembe véve – kell
benyújtani a középtávú tervben szereplő, tárgyévben induló, új beruházások és felújítások készültségi fokának
megfelelő
a) megvalósíthatósági tanulmányterv-készítés engedélyokmányainak,
b) célokmányainak,
c) engedélyokiratainak,
d) pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásainak,
e) megvalósítási megállapodásainak,
f) fejlesztési megállapodásainak
elkészített tervezeteit.”
6. §
A Ber. rendelet 14. §-a a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A fejlesztési megállapodás tartalmára e rendeletnek az engedélyokirat, valamint a más jogszabályokból
a támogatási szerződés tartalmára vonatkozó szabályok
megfelelően irányadók, jóváhagyására az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó szabályok az irányadók.”
7. §
A Ber. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A beruházási vagy felújítási engedélyokiratot (és
az azzal összefüggő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást) vagy fejlesztési
megállapodást módosítani kell, ha
a) a jóváhagyott funkció változik, vagy a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban (kapacitásban) várhatóan 5%-nál nagyobb mértékű változás
következik be.
b) a jóváhagyott teljes költségelőirányzatot (tartalékkal és áfával) a beruházó várhatóan túllépi. Nem
kell az engedélyokiratot módosítani abban az esetben, ha az EIB-hitellel megvalósuló beruházás előirányzata kizárólag a tényleges EIB-hitelgarancia
költségének összegével lépi túl a teljes költségelőirányzatot.
c) a beruházás vagy felújítás befejezése a jóváhagyott
határidőhöz képest várhatóan hat hónapot meghaladó mértékű késedelmet szenved. Nem kell az
engedélyokiratot módosítani abban az esetben, ha
kizárólag a jóteljesítési garancia visszafizetési kötelezettsége miatt következik be a befejezési határidő túllépése.”
8. §
A Ber. rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„16. § (1) Amennyiben az adott beruházás vagy felújítás megvalósításával összefüggő feladatokat nem a Főpolgármesteri Hivatal, vagy a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában működő egyéb költségvetési szerv látja
el, úgy a beruházás vagy felújítás megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata az államháztartási körbe tartozó szervvel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, az államháztartási körön kívüli egyéb szervvel
pedig megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást köt.
(2) A beruházás vagy felújítás megvalósítására (kivitelezésre, beszerzésre stb.) irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak érvényes beruházási, felújítási okmány és pénzügyi fedezet (ide nem értve a külső szervtől
pályázat útján előirányzott fedezetet) birtokában lehet.
A kivitelezésre, beszerzésre, szolgáltatás megrendelésére
szerződést kötni azonban csak akkor lehet, ha a pályázat
alapján betervezett fedezetrész is rendelkezésre áll.”
9. §
A Ber. rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás vagy fejlesztési megállapodás útján
az abban szabályozott módon történik, úgy – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodásban, a megvalósítási megállapodásban, vagy a fejlesztési megállapodásban az e
rendelet 18–21. §-aiban foglaltak megfelelő alkalmazásának, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerinti eljárásnak a kötelezettségét rögzíteni kell.
Amennyiben a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
a megvalósítási megállapodás, vagy a fejlesztési megállapodás tervezete nem az éves költségvetésről szóló
előterjesztéssel egy időben került a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyásra, úgy annak jóváhagyására, megkötésére – átruházott hatáskörben – az adott beruházás,
felújítás jóváhagyására egyébként e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogosult a jóváhagyott költségvetési előirányzat erejéig.”
10. §
A Ber. rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) A beruházás vagy felújítás megvalósítására irányuló szerződést kötni, egyéb szerződéses kötelezettséget
vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes engedélyokirat, vagy fejlesztési megállapodás, valamint a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet birtokában és erejéig lehet. A beruházás vagy felújítás megvalósításával
kapcsolatos kifizetések csak Budapest Főváros Önkor-
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mányzata költségvetési rendelete, e rendelet szabályai,
valamint az érvényes beruházási, felújítási okmány, vagy
fejlesztési megállapodás szerint teljesíthetők.”
11. §
A Ber. rendelet 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„23. § (1) A beruházással vagy felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezet vagy az arra vonatkozó biztosíték,
hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet a beruházó rendelkezésére áll, az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány
vagy engedélyokirat, valamint az ezek alapján megkötött
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási
megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás.
(2) A közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni, egyéb kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni csak az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány, célokmány vagy
engedélyokirat vagy fejlesztési megállapodás erejéig
és ütemezésének megfelelően lehet akkor, ha az érvényes megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányban, célokmányban vagy engedélyokiratban,
feljesztési megállapodásban adott évre vonatkozóan szereplő forrás a költségvetési rendeletben is szerepel.”
12. §
A Ber. rendelet a következő 27. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezés
27. § E rendeletnek – Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 103/2012. (XII. 27.) Főv. kgy. rendelet
(a továbbiakban: Módosító rendelet) 1. §-ával megállapított – 1. § (1), (2) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépése előtt indult és még folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatokra is alkalmazni kell.”
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A gyakorlat során felmerült annak szükségessége, hogy
a hatályos Ber. rendeletben szereplő beruházási, felújítási módozatokon (beruházási, felújítási okmány kiállítása,
pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás, megvalósítási
megállapodás megkötése) kívüli egyéb formában is megvalósításra kerülhessen – a Fővárosi Önkormányzat beruházási, felújítási célú forrásából – beruházási, felújítási
feladat. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálja a jelen
rendeletmódosítással bevezetett fejlesztési megállapodás
elnevezésű szerződéses konstrukció. A fejlesztési megállapodásra – figyelembe véve a mögötte meghúzódó beruházási célt – értelemszerűen kell alkalmazni a Ber. rendelet engedélyokiratra vonatkozó szabályait, valamint – a
költségvetési források vissza nem térítendő juttatására
való tekintettel pedig – a támogatási jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A változtatás eredményeként a rendelet tárgyi hatálya
az értelmező rendelkezésekben szereplő „Fővárosi beruházás vagy felújítás” fogalommal került meghatározásra,
továbbá a beruházási, felújítási tevékenységet magában
foglaló dokumentumok sora kiegészítésre került a fejlesztési megállapodással, amelynek definícióját a rendelet 2. §-a tartalmazza.
A 2. §-hoz
A rendeletben szereplő fogalommeghatározásokat, definíciókat tartalmaz, amelyek értelmezése és pontosítása
elősegíti az egységes jogalkalmazást.
A „Fővárosi beruházás vagy felújítás” fogalom úgy
került meghatározásra, hogy minden olyan beruházás,
felújítás ebbe a fogalomkörbe tartozik, amely a Fővárosi
Önkormányzat javára (vagyis közérdeket) valósul meg.
A továbbiakban pedig a Fővárosi Önkormányzat javára
kifejezés került definiálásra, amely definíció a fejlesztés
eredményének tulajdonjogi szempontból való megközelítése által határozza meg annak jogi értelmét. Érteni kell
alatta minden Fővárosi Önkormányzat vagyonát közvetlenül (amikor a fejlesztés eredménye a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül) növelő, és a nem Fővárosi
Önkormányzat vagyonát, hanem más szerv (pl. a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság) vagyonát növelő beruházást, felújítást, amely
beruházás, felújítás egyébként a Fővárosi Önkormányzat
feladatellátásával összefüggésben, vagy érdekében valósul meg.
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Fejlesztési megállapodás alatt értendő minden olyan
fejlesztési célú megállapodás, amely olyan fejlesztési feladat megvalósításáról szól, amely részben vagy egészben a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi forrásaiból valósul meg, és az eredménye nem a Fővárosi Önkormányzat
közvetlen vagyonát növeli.
Az értelmező rendelkezések sorrendjében történő változtatást pedig a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet 69. § (3) bekezdése indokolta,
amely szerint egyes fogalmakat ábécésorrendbe kell rendezni.
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A kiegészítés egyértelművé teszi, hogy a fejlesztési
megállapodás egyrészt egy beruházási engedélyokirat,
másrészt egy támogatási célú megállapodás jellemzőit
ötvöző szerződéstípus.
A 7–11. §-hoz
Az érintett rendelkezések módosítására azért volt
szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a fejlesztési megállapodásokra, mint szerződéses
konstrukcióra is.

A 3. §-hoz
A 12. §-hoz
A rendeletmódosítás ezen része a fejlesztési megállapodás bevezetése miatt tartalmaz – értelemszerű – kiegészítéseket az adott hétéves fejlesztési tervvel, a középtávú fejlesztési programmal kapcsolatban.
A 4. §-hoz
A kiegészítés a beruházási, felújítási okmányokkal
összefüggésben teszi egyértelművé, hogy a kijelölést
megelőzően vizsgálni kell a közbeszerzési kérdéseket is.

Átmeneti rendelkezést határoz meg, annak érdekében,
hogy a már korábbi döntéssel megkezdésre került beruházási, felújítási feladatokra is – a feltételek fennállása
esetén – alkalmazni kelljen a fejlesztési megállapodásra
vonatkozó rendelkezéseket.
A 13. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Az 5. §-hoz
Az érintett rendelkezés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed
a fejlesztési megállapodásokra, mint szerződéses konstrukcióra is.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
104/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről
Budapest Főváros Közgyűlése az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.

INDOKOLÁS
Általános indokolás

Elektronikusan intézhető ügykörök

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek
a 2009. évi LXXXI. törvénnyel beiktatott 175. § (24) bekezdése szerint: „Ha az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő
bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az
adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást,
illetve az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.”
A javaslat a fővárosi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartózó egyes adókötelezettségek elektronikus úton
történő teljesíthetőségének lehetőségét teremti meg.

2. §

Részletes indokolás

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, mint fővárosi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó egyes adókötelezettségek elektronikus úton
történő teljesítésére terjed ki.

(1) Elektronikus úton teljesíthető
a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után fizetendő helyi iparűzési adó bevallásának benyújtása,
b) az idegenforgalmi adó bevallásának benyújtása.

Az 1. §-hoz
A rendelet tárgyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
Egyértelműen meghatározza a rendelet hatálybalépésével elektronikusan intézhető adókötelezettségek körét,
lehetőségként teremtve meg az e-ügyintézést a felsorolt
esetekben.

(2) Az adózó elektronikus úton betekinthet
a) a saját helyi adófolyószámlájába,
b) az általa benyújtott helyi adóbevallásba.
Hatálybaléptető rendelkezések

A 3–4. §-okhoz
3. §
A rendelet hatálybalépését és a jogharmonizációs záradékot tartalmazza.

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék
4. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
105/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

– első alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára utalni.
A Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok pénzforgalmi
bankszámláira.

I.
II.
Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály
Általános szabály
1. §
3. §
(1) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi feladatok 2012. évi utolsó havi normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2012. évi megosztásáról szóló
8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (46,98306151%–53,01693849%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési
arányait a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(2) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2012. évi megosztásáról szóló 8/2012. (II. 10.)
Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban
(46,98306151%–53,01693849%) részesednek a főváros
önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó öszszegből az egyes kerületek részesedési arányait a 8/2012.
(II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
Adatszolgáltatás és utalás rendje

A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a
Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak az 1. és 2. sz. mellékletekben, továbbá a 4–13. §-okban meghatározott mértékben
és 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 – 2. sz. mellékletben nem
szereplő – folyó kiadásaira az 1. sz. melléklet szerinti
időpontokban és hozzárendelt mértékben, az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2012. évi módosított előirányzat 95%-án biztosítja a működéshez
szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás
és kifizetés érdekében, melyet a Fővárosi Önkormányzat igénylésre utal.

(1) 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 pénzforgalmi
bankszámláira továbbutalni,

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében az 1. sz. mellékletben meghatározott utalási
időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatás utalható – a Fővárosi Közgyűlés
utólagos tájékoztatása mellett – olyan módon, amely
biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a
lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(2) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a
Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2012.

2. §
A Fővárosi Önkormányzat
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évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat erejéig
teljesíthető kifizetés.
d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a
Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2013.
évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén,
amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár
nem szerepel, akkor a 2012. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos öszszege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig
vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2013.
évi előirányzat terhére.
(2) Kiutalható a hajléktalanellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy.
rendeletben meghatározott ellátások finanszírozásához
szükséges, hatósági határozatokban megállapított összeg
a 2. sz. melléklet szerint.
(3) Az oktatási intézmények részére szakképzési
hozzájárulás jogcímen átvett összegek elszámolása során kimutatott fel nem használt támogatást a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap területi előirányzat felhasználás keretszámlájára soron kívül utalja.

2012. december 27.

csolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály által meghatározott költségtérítések, stb.) időarányos
fizetése érdekében vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
c) a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezése alapján biztosítható a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó
köztisztviselők és munkavállalók részére – a 2013.
évi cafeteria keret terhére – a helyi utazásra szolgáló bérlet.
(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni – részben vagy egészben átvállalt – tagdíjai
megfizetésére a 2012. évi költségvetési rendelet 11. § (8)
bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2013. évi
költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.
A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő
támogatások utalásának szabályai
6. §

(4) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési döntésnek megfelelően megkötött társulási megállapodás
alapján jelentkező fizetési kötelezettség fedezetét igénylésnek megfelelően utalja a 2. sz. melléklet szerint.
(5) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére
tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2013-ra biztosítandó, 2012. évi költségvetésben szereplő támogatást a 2. sz. melléklet szerint.
A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek
kiadásainak teljesítése többletbevételből

5. §
7. §
(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifizetésének folyamatos
biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2013. január
1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a
Főpolgármesteri Hivatal a 2012. december 31-ig teljesült
többletbevételei erejéig, a 2012. december 31-ig vállalt
kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy
a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2013. február havi költségvetési rendeletmódosításban intézkedni kell.

a) a Főpolgármesteri Hivatalban és a Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

Az Alapok felhasználásának szabályai

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének/munkabérének
és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kap-

A 2012. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” előirányzat-maradványa terhére a testületi
döntést követően vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2012. évi pénzmaradvány-elszámolással egyidejűleg kerül sor.

8. §
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Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére
megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás
alapján adható támogatások utalásának szabályai
9. §
A Fővárosi Önkormányzat
(1) a közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit
társaságok részére a 2. sz. melléklet szerint utal támogatást.
(2) az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások részére a 2. sz. melléklet szerint utalhat támogatást.
(3) a szociálpolitikai alapfeladatot 2013. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 2. sz. mellékletben meghatározott összeg erejéig igénylés alapján támogatást utal
havonta, tárgyhó 5-ig.
(4) a szociális ágazatot érintően
a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan 2013. január 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló Menhely Alapítvány, valamint a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére
igénylés alapján, január 7-ig a 2. sz. melléklet szerint egy összegben utalja a 2013. 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 2012. évben
az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig, a 2013. évi előirányzat terhére;
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(6) a (3)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok,
társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a
támogatást kizárólag a 2012. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások
alapján utalja a 2. sz. melléklet szerinti mértékig.
(7) A 2012. december 31-ét követő és a 2013. évi
költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a működési kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a
főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott korrekciós keret indokolt esetben történő felhasználására.
A 2013. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a korrekciós keret felhasználását be kell mutatni.
(8) A 2012. december 31-ét követő és a 2013. évi
költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti
időszakban a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása
alapján is utalható támogatás.
Állami támogatások utalása
10. §
(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást,
valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének
számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlájára és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést
követően tovább kell utalni.
(2) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházással kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Közlekedés Fejlesztési Zrt. között
megkötött szerződés, amely a Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával az irányadó.
Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz,
felújításokhoz kapcsolódó
önkormányzati támogatások utalása

c) a téli időszakban a 2012. évben év közben belépett állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely
férőhelyek működtetéséhez a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára a havi támogatásnak megfelelő összeget havonta előre, legkésőbb az
adott hónap 3-ig, igénylés alapján utalja a 2013. évi
előirányzat terhére.

(1) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az
alábbi módon kell eljárni:

(5) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a közgyűlés által a 2013. évi
átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben meghatározott összeg erejéig összesen a 2. sz. mellékletben
szereplő összegben utalja a támogatást.

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a
2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési
okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő
munkákra.

11. §
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b) A Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzat és az Önkormányzathoz tartozó költségvetési
szervek részére a folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá a támogatás értékű felújítási kiadásokat érintően a megkötött szerződések:
– 2012. évi felújítási előirányzat-maradványának
erejéig, illetve
– a 2013. évi üteme szerint
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.
c) A felújítási célú pénzeszközátadással történő feladatfinanszírozás esetén a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott
feladatoknál a 2012. évi költségvetésben tervezett
és 2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújítások a 2012. évi előirányzat-maradványok erejéig és
a 2013. évi ütem terhére szükséges megállapodások
köthetők, és ezt követően kifizetések eszközölhetők
a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
(2) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az
alábbi módon kell eljárni:
a) A 2012. évi költségvetésben tervezett és 2012. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánynyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz
– beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat –, a 7000-es és a 8000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan
(Pénzeszközátadás-átvételi Megállapodás, Fejlesztési Megállapodás) a 2012. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2013. évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők, és ezt követően
kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett
munkák ellenértékére.
b) A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján
vállalható kötelezettség, kifizethető a 2012. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2013. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.
c) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek
költségei a 2013. évi ágazati tervezési, előkészítési
keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.
d) A 2012. évi költségvetésben tervezett beruházások 2013. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak
a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével, a Közgyűlés jóváhagyásával.
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e) A 2013. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb
csak azon uniós társfinanszírozással, illetve központi költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés megkötésre került. Ezen
fejlesztésekre a 2013. évi költségvetés terhére kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett
munkák ellenértékére.
A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel
kapcsolatos szabályok
12. §
(1) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a
megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2013.
évi keretei.
(2) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztőrészletei és kamatai.
(3) 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 értékpapír vásárlással
kihelyezhetők, leköthetők.
III.
Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1) Ha a 11. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott intézményi felújítási feladatra
a 2013. évi költségvetésben, illetve a 2012. évi pénzmaradványként jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését
címen belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
(2) Ha a 11. § (2) bekezdése alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott
előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
14. §
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezései közül
a) az 1–2. §-ok a 2013. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig,

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

b) a 3–13. §-ok a kapcsolódó 1. sz. és 2. sz. mellékletekkel – a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2013. március 15-ig hatályosak.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. 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
fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2012. évi forrásmegosztási arányokat tartja
érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2013. évi forrásmegosztási rendelet
fogja szabályozni.
Az (1) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből
történő részesedést a 2012. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5.
sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.
A (2) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 8/2012. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz.
mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.
A 2. § az idegenforgalmi adó és az iparűzési adó utalásának szabályait rögzíti.
A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok Főpolgármesteri Hivatal útján – meghatározott feltételekkel – történő vitelére.
A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.
a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében
az 1. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.
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b) pontja lehetőséget biztosít a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő
rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
c)–d) pontjai a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat erejéig engedik a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyeznek a 2012.
évben – 2013. évi költségvetés terhére – hozott közgyűlési döntések alapján.
A (2) bekezdés a hajléktalanellátás jogszabályban
meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben
meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának kifizetéséhez szükséges – a központi költségvetésből utólagosan megtérített – összegek megelőlegezését
biztosítja.
A (3) bekezdés biztosítja a fel nem használt szakképzési támogatások átutalását a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap részére.
A (4) bekezdés Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában meghatározottak szerinti kifizetést szabályozza.
Az (5) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.
Az 5. § (1) bekezdése a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra biztosítja a
Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos
kifizetését. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény
jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.
A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes nyugdíj-, illetve
egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben
átvállalt tagdíjai megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást és kifizetést.
A 6. § intézkedik a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.
A 7. § a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei
és a Főpolgármesteri Hivatal kiadásainak folyamatos finanszírozhatósága érdekében a 2012. évi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítését engedi az Ávr.
35. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az-
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zal, hogy a tervbevételre a 2013. február havi költségvetési rendeletmódosításnál intézkedni kell.
A 8. § a 2012. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” terhére 2012. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.
A 9. § (1) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó
vállalkozások részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást.
A (2) bekezdés megengedi az (1) bekezdésbe nem tartozó vállalkozások keretmaradványainak felhasználását.
A (3) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2013. évre is érvényes
támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (4) bekezdés a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó
Menhely Alapítvány és Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület támogatásáról.
b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatásának
utalását.
c) pontja rendelkezik a téli időszakban az állandó átmeneti szállás, éjjeli menedékhely férőhelyek működtetéséhez szükséges támogatásról.
Az (5) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.
A (6) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, a (3)–(5) 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 (7) bekezdés a főpolgármester korrekciós keretének
felhasználását szabályozza.
A (8) bekezdés a 2013. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig a Közgyűlés 2013. évet érintő kötelezettségvállalása alapján engedi az utalást.
A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az
összeg címzettjének számlájára engedi továbbutalni.
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A (2) bekezdés a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.
A 11. § az önkormányzati kiadások közül a felújítási
és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.
A 12. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:
– a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,
– a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.
A 13. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi felújítási feladatok és a középtávú
fejlesztési tervben szereplő út–híd felújítási keret saját
forrása terhére az e rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely
szerint a többletigényeket címen belüli átcsoportosítással
kell rendezni, ha az átmeneti időszakában egy adott felújítási feladatra történt kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2013. évi költségvetésben és a 2012.
évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyásra kerülő
előirányzatokat.
A (2) bekezdés az e rendelet 11. § (2) bekezdéseiben a fejlesztési feladatokra vonatkozóan meghatározottakhoz tartalmaz kiegészítő szabályozást, mely szerint,
amennyiben az adott fejlesztési feladatra vonatkozó kötelezettségvállalások, kifizetések meghaladják a 2013.
évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatot, a
többletigényt ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni.
A 14. § (1)–(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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1. számú melléklet a 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
Finanszírozási
ütem
sorszáma
1.

Utalás
időpontja

Működési célú
költségvetési támogatás mértéke

Nettósítás tartalma

2.

3.

4.

1.)

2013. 01. 02.

Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban
meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható
céljellegű működési keretek figyelembevételével

Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.

2.)

2013. 01. 30–31. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban
meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható
céljellegű működési keretek figyelembevételével

Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.

3.)

2013. 02. 27–28. Az átmeneti finanszírozási időszakban a 4. §-ban
meghatározott előirányzat 1/13-a, a nem utalható
céljellegű működési keretek figyelembevételével

Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről
szóló törvény alapján.
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2. számú melléklet a 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Fővárosi Önkormányzat 7000-8000 címeire vonatkozó keretek
az átmeneti finanszírozás időszakára
ezer Ft
száma
1

Cím
megnevezése
2

Negyedéves
keret
3

1) Egészségügyi feladatok
7204
Egészségügyi feladatok
8817
Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
8111
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.

10 000
73 808
2 796

2) Szociálpolitikai feladatok
8105
BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
8330
MOTIVÁCIÓ Alapítvány
8303
Menhely Alapítvány
8313
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

28 885
3 989
47 888
19 839

3) Oktatási feladatok
7208
Oktatási feladatok
8114
FOK Nonprofit Kft.
8315
Támasz Alapítvány
8423
Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja

1 230
19 761
125
8 008

4) Kulturális feladatok
8107
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
8108
Centrál Színház Nonprofit Kft.
8117
Thália Színház Nonprofit Kft.
8120
Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
8121
József Attila Színház Nonprofit Kft.
8122
Madách Színház Nonprofit Kft.
8125
Új Színház Nonprofit Kft.
8128
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
8144
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
8145
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
8146
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
8147
Vígszínház Nonprofit Kft.
8148
Katona József Színház Nonprofit Kft.
8106
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
8376
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
8381
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
8382
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
5) Sport feladatok
8413
Sport célú támogatás

18 148
43 489
87 163
68 919
60 725
91 100
98 957
84 340
128 763
66 925
71 007
208 350
123 561
34 680
67 500
1 900
7 500

21 372
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Fővárosi Önkormányzat 7000-8000 címeire vonatkozó keretek
az átmeneti finanszírozás időszakára
ezer Ft
száma
1

Cím
megnevezése
2

6) Védelmi feladatok
8142
Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
7) Közlekedési és parkolási feladatok
8812
Közlekedési szakmai feladatok
8836
Út-, hídfenntartás
– Forgalomtechnika
– Egyéb útügyi feladatok
8831
Hatósági gépjármű-elszállítás
8236
BKK Zrt. feladatai
7255
Próbautazásos taxiellenőrzés
8) Közösségi közlekedési feladatok
8152
Közösségi közlekedés támogatása
9) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
8839
Közterülettel kapcsolatos feladatok
8237
FTSZV Közszolgáltatási feladat elszámolása
8227
Közvilágítás
Köz- és díszvilágítás
Forgalomirányító jelzőlámpák
ebből:
Díszkivilágítás (közvilágítás része), Budavári Palota díszvilágítása
8228
Vízrendezés
8229
Temetőfenntartás
8230
FKF Zrt. köztisztasági feladatok
A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium
8110
támogatása
8141
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
10) Városrendezési és városépítési feladatok
7211
Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
7234
Vagyonnyilvántartási feladatok
8250
BFVK Zrt. közszolgáltatás
8805
ÉPÍT Zrt. elszámolás
8806
Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
8808
Főépítészi és városrendezési feladatok
8834
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése

Negyedéves
keret
3

35 438

349
186 660
182 556
4 104
1 425
1 792 246
232

16 100 245

1 620
286 992
1 428 484
1 400 234
25 000
3 250
52 278
5 264
1 368 442
13 750
395 491

33 474
6 075
555 573
7 673
1 833
18 927
8 472

2622

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. december 27.

Fővárosi Önkormányzat 7000-8000 címeire vonatkozó keretek
az átmeneti finanszírozás időszakára
ezer Ft
száma
1

Cím
megnevezése
2

11) Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok
7101
Igazgatási apparátus feladatai
A „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím törzsszám szerinti megbontása:
001
Pénzügyi Főosztály
005
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
006
Főpolgármesteri Iroda
007
Szervezési Főosztály
009
Főpolgármesteri Iroda
011
Pénzügyi Főosztály
016
Adó Főosztály
023
Igazgatási és Hatósági Főosztály
031
Főjegyző Iroda
061
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
077
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
136
Projektmenedzsment Főosztály
Tanácsnokok (Agglomerációs, Informatikai, Kulturális és Turisztikai, Közlekedési,
180–185
Közbiztonsági, Városképvédelmi és Városfejlesztési)
7102
Önkormányzati testület kiadásai
A „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím törzsszám szerinti megbontása:
332
Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja
333
FIDESZ-KDNP Képviselőcsoportja
334
LMP Képviselőcsoportja
335
JOBBIK Képviselőcsoportja
037
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
038
Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
039
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
040
Közbeszerzési Bizottság
041
Gazdasági Bizottság
042
Közterület-hasznosítási Bizottság
043
Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
047
Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
048
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
050
Oktatási Bizottság
044
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
052
Szervezési Főosztály
060
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
015
Önkormányzati testület tartalék kerete (Pénzügyi Főosztály)

Negyedéves
keret
3

4 276
1 664 580
30 000
11 300
10 000
3 038
35 438
1 276
203
68
10 913
13 163
2 700

5 587
6 408
2 503
1 939
700
639
598
983
759
679
558
625
619
700
767
2 540
30 177
2 253
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Fővárosi Önkormányzat 7000-8000 címeire vonatkozó keretek
az átmeneti finanszírozás időszakára
ezer Ft
Cím
megnevezése
2

száma
1

Negyedéves
keret
3

Főpolgármesteri Iroda
8819/002 Tagsági díjak (Hét Határ Szövetség tagdíja)
Igazgatási és Hatósági Főosztály
8842
Igazgatási és hatósági feladatok
Informatikai Főosztály
7105
Hivatali informatikai feladatok
Pénzügyi Főosztály
7217
Könyvvizsgálói díj
7254
Hivatali pénzügytechnikai feladatok
8411
Pénzügytechnikai feladatok
8802
Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
Projektmenedzsment Főosztály
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított
8457
támogatás
Szervezési Főosztály
8819/005 Tagsági díjak
Üzemeltetési Főosztály
7103
Gazdasági és ellátási feladatok
12) Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok
8458
Nemzetiségi Önkormányzatoknak folyósított támogatás
13) Céljellegű működési keretek
8432
Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre



14) Főpolgármesteri korrekciós keret
Főpolgármesteri korrekciós keret

500
21 250
77 308
4 474
3 375
725 000
9 000
2 087
1 965
324 363

16 540

2 500

466 936
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
106/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c)
pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében
és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A rendelkezés tartalmazza, hogy a BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak
esetében milyen feladatokat lát el kizárólagos joggal,
közszolgáltatás keretében.
Részletes indokolás

1. §
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. mellékletének 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. A fővárosi ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve a vagyonelemek őrzéséről,
üzemeltetéséről való gondoskodást, a vagyont érintő beruházási, felújítási feladatok ellátását, a vagyon értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az
értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés-előkészítésben
és szerződéskötésben való közreműködést): ]

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1. § 10. pontja értelmében az önkormányzati vagyon működtetése jogszabály vagy szerződés alapján kiterjedhet
a vagyon felújítására, fejlesztésére. Annak érdekében,
hogy a BFVK Zrt. külön megállapodás keretében lássa
el a Közraktárak Épületegyüttes befejezéséhez szükséges
beruházási feladatokat, a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény alapján kizárólagos jogot kell biztosítani. A rendeletmódosítással ezen jogszabályi háttér megteremtése történik meg.

„a) a BFVK Zrt. (a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK
Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási (közszolgáltatási) szerződésben megjelölt vagyon, valamint a „Közraktárak” épületegyüttes befejezése vonatkozásában),”
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és
a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző



Tarlós István s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
107/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról
Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) számú kormányrendelet 34. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint
térítési díjat fizet.

A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre terjed ki.

Részletes indokolás

2. Az étkezési térítési díj

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat köteles biztosítani az étkezést azon nevelésioktatási intézményekben, amely saját tulajdonában álló
ingatlanban működik. A (2a) bekezdés kimondja, hogy
ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

2. §
Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményben alkalmazandó étkezési térítési
díjat az intézménytípustól függően differenciáltan, a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. Záró rendelkezések

Az 1. §-hoz

A 2. §-hoz

3. §

A 2013. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 4,2%-kal javasolt a térítési díjak összegét növelni.

(1) Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

A 3. §-hoz

(2) A Fővárosi Önkormányzat nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2013. január 31-én
hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

2626

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. december 27.

Melléklet a 107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:
Megnevezés

Ft/fő/nap

Óvodai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:

305
50
205
50

Általános iskolai ellátás összesen:
Ebből: tízórai:
ebéd:
uzsonna:

390
80
230
80

Kollégiumok ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
ebéd:
vacsora:

665
145
270
250

Fogyatékosokat nevelő-oktató
intézmények ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:

865
120
80
300
90
275

Mozgásjavító Általános Iskola
és Kollégium ellátása összesen:
Ebből: reggeli:
tízórai:
ebéd:
uzsonna:
vacsora:

930
130
85
320
95
300

Szakközépiskolák (ebéd)

270

Szakiskolák (ebéd)

270

Gimnáziumok (ebéd)

270
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
108/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklet, Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság cím 14. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„14. Javaslatot tesz a főpolgármester részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások és a városrendészeti behajtási hozzájárulások kedvezményezett
szervezetek közti elosztása tekintetében.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Parkolási rendelet) 39. §-ában meghatározott városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást 7
kedvezményezett szervezet kaphatja meg, a kiadható öszszes hozzájárulás száma 500 darab, amelyet a főpolgármester ad ki. Az SZMSZ 5. mellékletének (A Közgyűlés
által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottság cím 14. pontja szerint a bizottság javaslatot tesz a főpolgármester részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások eloszlása tekintetében.
A Parkolási rendelet 40/A. §-ában meghatározott városrendészeti behajtási hozzájárulást a 39. §-ban meghatározott 7 kedvezményezett szervezet kaphatja meg, a kiadható összes hozzájárulás száma 1000 darab, amelyet
a főpolgármester ad ki. Tekintettel arra, hogy a városrendészeti behajtási hozzájárulás a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájáruláshoz hasonló, ezért célszerű, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
ezen hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti eloszlása tekintetében is javaslatot tegyen a főpolgármester részére.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság hatáskörét a Parkolási rendeletben meghatározott városrendészeti behajtási hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti elosztásának javaslattételi lehetőségével
bővíti ki.
A 2. §-hoz



A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
109/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyűlés 2012. november 12.–november 26.
között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek
előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. §
(1) bekezdésében megállapított
bevételi főösszeget
kiadási főösszeget
megemeli,

1 378 886 ezer Ft-tal,
1 378 886 ezer Ft-tal

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
327 930 295 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
436 242 942 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek
és költségvetési kiadások egyenlegét
–108 312 647 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
446 889 142 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
446 889 142 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti:
• bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
• a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4.
oszlopa
szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen
85 901 ezer Ft,
összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az
alábbi címek előirányzatát:
a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok”
cím támogatási és kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
80 654 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206
Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és
kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
5 247 ezer Ft-tal.
(4) A központi költségvetésből kapott
20 971 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím
bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli kiegészítő támogatásként kapott, nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz biztosított
833 ezer Ft-tal
a „3306 Horváth Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon” cím támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadások előirányzatát,
b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek) kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított
8 298 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
oktatási intézmények támogatása
– személyi juttatások
6 533 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó
1 759 ezer Ft,
– dologi kiadások
6 ezer Ft,
c) megemeli a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatására biztosított 11 840 ezer Ft-ból
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
11 759 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
5 005 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó
1 351 ezer Ft,
– dologi kiadások
5 403 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások
előirányzatát
81 ezer Ft-tal.
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(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.
évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló
kompenzációra (10. hó után) biztosított
153 186 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az
alábbiak szerint:
egyéb intézmények támogatása
4 568 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
3 597 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
971 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása
26 447 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
20 825 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
5 622 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása
85 430 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
67 268 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
18 162 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása
19 624 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
15 452 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
4 172 ezer Ft,
kulturális- és sport intézmények támogatása
12 748 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
10 038 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
2 710 ezer Ft,
a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása
4 369 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
3 440 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
929 ezer Ft.
(6) A Fővárosi Közgyűlés a 2504/2011. (VIII. 31.)
számú határozatával jóváhagyta, hogy a fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási feladatainak
gazdaságosabb és hatékonyabb ellátása érdekében 2012.
január 1-jétől a Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.)
gazdasági szervezetét megszünteti. A döntésből következően az átszervezés végrehajtása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a
működési célú tartalék előirányzatát 8 785 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
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a kiadásból:
– személyi juttatások
6 918 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 867 ezer Ft.
(7) A jogszabályi környezet változásai következtében
a jelenleg önkormányzati kötelező feladatként meghatározott köznevelési és gyermekvédelmi feladatokat 2013.
január 1-jétől a magyar állam veszi át. A változás következtében 2012. december 30-i hatállyal csökkenti tartós
jelleggel a „430122 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát
5 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
4 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
1 ezer Ft,
létszámkeretét 12 fővel csökkenti. Egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az új „430123 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
4 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 ezer Ft,
valamint létszámát 12 fővel megemeli.
Továbbiakban a gondozottak áthelyezéséhez kapcsolódóan a „370305 Gennaro Verolino Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon”
cím létszámát csökkenti 5 fővel, egyidejűleg megemeli
5 fővel a „430109 Budapest Főváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona” cím létszámát.
(8) A Fővárosi Állat- és Növénykert működési támogatására a Főkapu projekthez kapcsolódóan az uniós pályázatban vállalt kötelezettség teljesítése érdekében
megemeli az intézmény álláshelyét 2 fővel, így létszámkeretét 171 főben állapítja meg. A létszámkeret 2 fővel
történő emeléséhez kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
239 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel tartós jelleggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 hónapra
188 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1 hónapra
51 ezer Ft.
(9) A „Javaslat Emléktáblák elhelyezésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Emléktáblák”
feladat előirányzatát
1 830 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeget tervbe veszi az „5501
Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán, az új „Emléktáblák elhelyezése”
tárgyú feladaton.
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(10) A „Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója
támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az
Unió működési kiadásainak fedezetére csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8413
Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(11) A „Javaslat forrás biztosítására az Európai Uniós Projektmenedzsment (EUPM) rendszer üzemeltetéséhez, konfigurálásához és felhasználói oktatásához” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a szükséges fedezet
biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
3 700 ezer Ft-tal,
és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
(12) A „Javaslat a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka” címkód felhasználásáról” tárgyú
előterjesztéshez kapcsolódóan a bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a
„9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka”
cím kiadási előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az új „8206 Bűnmegelőzési célú
bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
8 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
4 000 ezer Ft,
– támogatás értékű működési kiadás
4 000 ezer Ft,
valamint megemeli az „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal.
(13) A „Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ működési támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a FROKK intézmény működőképessége érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási előirányzatát
4 375 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5201
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.
(14) A „Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum rendkívüli támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti Történeti Múzeum részére egyszeri jelleggel támogatást biztosít a Várkert Bazár területén lévő
Öntőház utcai, továbbá a Gázgyár területén lévő „Óraház” raktárakból történő átköltözés végrehajtására. A feladat fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási előirányzatát
8 920 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „5501
Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási,
ezen belül a dologi kiadások előirányzatát.
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(15) A 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény előirányzatainak rendezésére
a) az intézmény jogutóddal történt megszűnése miatti előirányzatok rendezésére az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre az érintett gyermekvédelmi intézmények esetében
a bevételből:
– intézményi működési bevételek nő 170 ezer Ft-tal,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek nő
99 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről nő
217 ezer Ft-tal,
– felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése csökken
486 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások csökken
34 602 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó
csökken
16 258 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatása csökken 288 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások csökken
468 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
csökken
50 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás nő
55 576 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások csökken 3 629 ezer Ft-tal
– felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása csökken
281 ezer Ft-tal,
b) a működőképesség biztosítására a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete és az
érintett intézmények között, a kiadások átcsoportosítását
egyszeri jelleggel
a kiadásból
– személyi juttatások csökken
56 316 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális
adó csökken
15 206 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások nő
71 522 ezer Ft-tal.
(16) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, annak működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a 14/2012.
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (11)–(12) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe
véve) a költségvetési szerv az előirányzatot meghaladó
többletbevételét az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előzetes előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Ennek megfelelően az intézményi adatszolgáltatás alapján megemeli a „3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokummunikációs Szakközépiskola” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát
3 357 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az
intézményi beruházások előirányzatát.
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(17) A IV. kerület Vécsey Károly utca felújítása tárgyában az önkormányzat lehívta a jóteljesítési bankgaranciát. A bankgarancia összegével,
930 ezer Ft-tal
megemeli a „8236 Budapest Közlekedési Központ Zrt.
feladatai” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli címen belül a dologi kiadások előirányzatát.
(18) A Budapest Főváros Közgyűlése 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, 14/2012. (III. 20.) számú rendelettel az „A1/ 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK, III. Folyamatban lévő fejlesztések, Gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok” cím alatt nem került visszatervezésre a „3493 Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz),
rekonstrukció” megnevezésű feladat, ami 2011. év decemberében befejeződött, és pénzügyi teljesítése részben
áthúzódott 2012. évre. A visszatervezés rendezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát
3 928 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, III. Folyamatban lévő fejlesztések,
Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció”
feladat előirányzatát.
(19) Az egészségügyi és szociális célú bizottsági keret
2010. évi céltartalékából biztosított támogatások fel nem
használt részét a támogatott civil szervezetek visszautalták a Fővárosi Önkormányzat részére. A visszautalt öszszegekkel,
329 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(20) A Fővárosi Önkormányzat és a Léthatáron Alapítvány között 2004. november 25-én létrejött, és 2009. január 1-jétől módosított közszolgáltatási szerződés értelmében a 2011. évre előzetesen kiutalt támogatás fel nem
használt és az Alapítvány által visszafizetett
582 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadásai előirányzatát azonos összeggel.
(21) A Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesülettel kötött adományozási szerződésben foglaltak értelmében megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel
áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási,
azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.
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(22) A „Javaslat a Belvárosi Templom rekonstrukció
megnevezésű 006572 azonosító számú engedélyokirat
1. számú módosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a rekonstrukció végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a „Belvárosi templom homlokzat
rekonstrukció” feladat 2012. évi előirányzatát
116 650 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a „Fejlesztések átütemezésének
tartaléka” feladat előirányzatát. A „Belvárosi templom
homlokzat rekonstrukció” feladat összköltsége változatlanul 250 000 ezer Ft, a 2012. évi üteme 133 350 ezer Ftra, 2013. évi üteme 116 650 ezer Ft-ra változik.
(23) A „Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése c.
projekt Támogatási Szerződésének 9. sz. módosítására”
tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a feladat végrehajtása érdekében csökkenti:
• a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2012. évi előirányzatát
258 976 ezer Ft-tal,
• a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, ezen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
feladat előirányzatát
335 943 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „9166 Céltartalék a 2013–
2014. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására” cím kiadási előirányzatát
76 967 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 1 299 002 ezer Ft, 2012. évi
előirányzata 1 134 334 ezer Ft (ebből EU-támogatás
849 444 ezer Ft).
(24) A „Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)”
című projekt Támogatási Szerződésének 13. számú módosítására és a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokiratának 8. számú módosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan
a feladat végrehajtása érdekében csökkenti
• a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül
a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat kiadási előirányzatát
416 905 ezer Ft-tal,
• a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat bevételi előirányzatát
238 039 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát
178 866 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 4 999 907 ezer Ft,
a 2012. évi előirányzata 61 364 ezer Ft, a 2013. évi üteme 416 905 ezer Ft.
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(25) A „Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa György
út) telephelyek kiváltása, létesítés” azonosító száma
005234 elnevezésű feladat 3. sz. engedélyokirat módosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a feladat
fedezetére csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül az „Idősek Otthona (Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés”
feladat 2012. évi előirányzatát
195 208 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát. Az „Idősek Otthona
(Dózsa György út) telephelyek kiváltása, létesítés” feladat összköltsége változatlanul 1 652 000 ezer Ft, a 2011.
évi tény 878 682 ezer Ft, a 2012. évi üteme 577 980 ezer
Ft-ra, 2013. évi üteme 195 338 ezer Ft-ra változik.
(26) A „Javaslat a BÖP Kft. 2012. december 17-én
tartandó taggyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a Budapesti Önkormányzati
Parkolási Kft. végrehajtási eljárások lefolytatásával kapcsolatos kiadásainak fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
25 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8155
BÖP Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatán.
(27) A „4. sz. metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer kiépítésének előkészítéséhez szükséges
döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan, a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
33 281 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „4-es számú metróvonal beruházásához kapcsolódó EDR rendszer előkészítése” feladat előirányzatán.
(28) A „Javaslat az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátására kötött szerződések fedezetének átcsoportosítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a
„Közlekedési projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása” tárgyú szerződésekben
szereplő feladatok megvalósításához szükséges fedezetet a szerződésekben szereplő projektek címkódjaira csoportosítja át. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (006 törzsszám) támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát
45 922 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a
• „Közösségi közlekedés fejlesztése – Nagykörúti
buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat dologi
kiadási előirányzatát
394 ezer Ft-tal.
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Továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a
• „Közösségi közlekedés fejlesztése – Nagykörúti
buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat 2012.
évi előirányzatát
54 ezer Ft-tal,
egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím
kiadási előirányzatát, ezen belül a „Fejlesztések
átütemezésének tartaléka” feladat 2012. évi előirányzatát.
A feladat összköltsége ezzel 50 717 ezer Ft-ra változik, 2011-ig felhasználás 854 ezer Ft, 2012. évi
üteme 49 863 ezer Ft, (ebből saját forrás: 18 527
ezer Ft, EU-támogatás: 31 336 ezer Ft).
Továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a
• „Közösségi közlekedés fejlesztése – Szentmihályi
úti buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat dologi kiadási előirányzatát
394 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége ezzel 199 594 ezer Ft-ra változik, 2011-ig felhasználás 31 699 ezer Ft, 2012.
évi üteme 167 895 ezer Ft (ebből saját forrás: 590
ezer Ft, EU-támogatás: 167 305 ezer Ft).
Továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a
• „Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 2012. évi
dologi kiadási előirányzatát
38 134 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége ezzel 1 392 249 ezer Ft-ra
változik, 2011-ig felhasználás 530 205 ezer Ft,
2012. évi üteme 761 567 ezer Ft, (ebből saját forrás: 302 132 ezer Ft, EU-támogatás: 459 435 ezer
Ft), 2013. évi üteme 100 477 ezer Ft, (ebből saját forrás: 17 571 ezer Ft, EU-támogatás: 82 906
ezer Ft).
Továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a
• „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2012.
évi dologi kiadási előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
A feladat összköltsége ezzel 250 348 ezer Ft-ra változik, 2011-ig felhasználás 2 270 ezer Ft, 2012. évi
üteme 75 768 ezer Ft (ebből saját forrás: 52 268
ezer Ft, EU-támogatás: 23 500 ezer Ft), 2013. évi
üteme 172 310 ezer Ft (ebből saját forrás: 10 414
ezer Ft, EU-támogatás: 161 896 ezer Ft).
(29) Az „Ajánlat a Budapest Főváros Önkormányzata
és a Budapest Sport Egyesület közös tulajdonában lévő
6835/17 hrsz.-ú, természetben Budapest XII. ker., Csaba utca 5. szám alatt található ingatlan vonatkozásában
a tulajdonközösség megszüntetésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a feladat megvalósítása érdekében
csökkenti a „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási
céltartaléka” cím kiadási előirányzatát
150 000 ezer Ft-tal,
és ezzel egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új
„8466 BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím
kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elő-
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irányzatán. Az első vételárrész fedezetére a fennmaradó
50 millió Ft-ot az általános tartalékból biztosítja, ennek
érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8466
BSE ingatlan tulajdoni hányad megváltás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán. A feladat összköltsége: 365 274 ezer Ft, 2012. évi
előirányzata: 200 000 ezer Ft, 2013. évi üteme: 165 274
ezer Ft.
(30) A „Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás módosításával kapcsolatos döntésekre” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan,
a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött Feladat-ellátásáról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 5. számú módosításának végrehajtása érdekében csökkenti a „8236 Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. feladatai” cím kiadási, ezen belül a dologi
kiadások előirányzatát
5 533 803 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8103
BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatán.
(31) A „Zöldfelületi beruházások lezárása” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan lezárja a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem” és a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti
krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” beruházásokat az előterjesztésben foglaltak szerint.
A lezáráshoz kötődő feladat végrehajtása érdekében
csökkenti a
• „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási
előirányzatát, ezen belül a „IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát
218 637 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
• „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási
előirányzatát, ezen belül a „XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és tó közötti terület parkrekonstrukciója” feladat előirányzatát
137 179 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(32) A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i ülésén döntött a Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti
a „8435 Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása” cím kiadási, ezen belül az intézményi felújítások előirányzatát
5 085 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „5501
Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási,
ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között az új „Dr. Urmánczy Nándor emlékpad helyreállítása” feladatot.
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(33) A „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat, valamint a
BKK közötti megvalósítási és fejlesztési célú megállapodások megkötésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan az előterjesztésben foglalt elszámolási és átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében:
• tervbe vesz a „8523 Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatán, azon belül az új „BKK Zrt. – Pénzeszköz átadás átvételi megállapodások elszámolása”
feladaton
198 724 ezer Ft-ot.
Csökkenti a
• „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.”
cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
769 847 ezer Ft-tal,
• „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.”
cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés előirányzatát
100 000 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg tervbe vesz a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre,
• az új „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat előirányzatán
200 070 ezer Ft-ot.
Az „Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés” feladat teljes költsége 206 697 ezer Ft, Megszüntető – Elszámoló Megállapodás alapján a 2012.
09. 30-ig ténye 6 627 ezer Ft.
• a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások” feladat előirányzatán
265 970 ezer Ft-ot.
A feladat teljes költsége 265 970 ezer Ft.
• a „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat előirányzatán
66 000 ezer Ft-ot.
A feladat teljes költsége 66 000 ezer Ft.
• a „Dunai hajózás fejlesztése” feladat előirányzatán
30 000 ezer Ft-ot.
A feladat teljes költsége 30 000 ezer Ft.
• a „Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok
lezárása 2011.” feladat előirányzatán
24 347 ezer Ft-ot.
A feladat teljes költsége 28 020 ezer Ft, 2012. 09.
30-ig tény 3 673 ezer Ft (Megszüntető – Elszámoló
Megállapodás alapján).
• a „Személyforgalmi behajtási díj, előkészítés 2011.”
feladat előirányzatát
39 050 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 39 050 ezer Ft.
• a „Közfeladat ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése” feladat előirányzatát
82 055 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 82 055 ezer Ft.
• a „42-es villamos fejlesztés, előkészítés” feladat
előirányzatát
8 000 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 8 000 ezer Ft.
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Továbbá tervbe veszi a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új
• a „Közlekedésbiztonsági intézkedések, előkészítés”
feladatot
2 949 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 4 915 ezer Ft, 2012. 09. 30ig tény (Megszüntető – Elszámoló Megállapodás
alapján) 1 966 ezer Ft.
• „Szentendrei úti gyalogátkelőhely, előkészítés” feladatot
3 810 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 3 810 ezer Ft.
• a „P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)” feladatot
194 000 ezer Ft-tal.
A feladat teljes költsége 194 000 ezer Ft.
Továbbá tervbe vesz a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán
6 058 ezer Ft-ot
az új „Thököly út felújítása (Hernád u.–Dózsa Gy. út),
előkészítés” feladaton.
A feladat teljes költsége 6 058 ezer Ft.
Továbbá megemeli a
• „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát
21 082 ezer Ft-tal.
A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012–2013”
feladat teljes költsége 631 476 ezer Ft-ra, 2013. évi
üteme 319 564 ezer Ft-ra változik.
• „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
25 180 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „8524 „Felhalmozási kölcsönök
visszatérülése” cím bevételi előirányzatát
100 000 ezer Ft-tal.
(34) A „Javaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben előirányzott közlekedésfejlesztési és beruházási támogatások kapcsán szükséges döntésekre” előterjesztéshez
kapcsolódóan „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség
tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti
és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása megvalósításának támogatására”, valamint az
„Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatásáról” feladatok fedezetére megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát
1 500 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a
„Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási előirányzatát.
Továbbá tervbe veszi a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül beruházási célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán
• az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések – 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés” feladatot.
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A feladat 2013. évi üteme 175 000 ezer Ft, 2014.
évi ütem 75 000 ezer Ft. A feladat összköltsége
250 000 ezer Ft.
• az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések – Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladatot.
A feladat 2013. évi üteme 60 000 ezer Ft, 2014. évi
ütem 30 000 ezer Ft. A feladat összköltsége 90 000
ezer Ft.
• az új „Központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések” feladatot.
A feladat 2013. évi üteme 50 390 ezer Ft, 2014.
évi ütem 214 110 ezer Ft, 2015. évi ütem 207 750
ezer Ft és 2016. évi ütem 187 750 ezer Ft. A feladat
összköltsége 660 000 ezer Ft.
• az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012.
évi támogatása” feladatot 2013. évi megvalósítással, 500 000 ezer Ft összköltséggel. A feladat 2013.
évi üteme 500 000 ezer Ft.
(35) A városrehabilitációs kölcsöntörlesztések bevételi előirányzata rendezése érdekében megemeli a „8524
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése”
cím bevételi előirányzatát
10 921 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát.
(36) A vis maior támogatásként folyósított, de a József
Attila Középiskolai Kollégium által fel nem használt és
visszautalt
303 ezer Ft-tal
csökkenti a „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete”
cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg megemeli ugyanezen öszszeggel a „9167 Vis maior tartalék” cím kiadási előirányzatát.”
(37) A Budapest IX. kerület, Fővám tér 11–12. sz.
alatti Közraktárak Épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzésére 231 500 ezer Ft-ot kíván biztosítani, és a feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi
a „8403 Önkormányzati beruházások” között az új „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot 231 500 ezer Ft összköltséggel,
a feladat 2013. évi üteme 231 500 ezer Ft.
(38) A „Javaslat a Városmajor Park fejlesztésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan átnevezi a „8448 Városmajor bekerítése, kivitelezés, tervezés I.
ütem” címet – a kiemelt előirányzat változatlanul hagyásával – „8448 Városmajor fejlesztése” címre.
(39) A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-i döntésével a Fővárosi Cigány Önkormányzat működési költ-
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ségeihez egyszeri, részleges hozzájárulást biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási előirányzatát
4 279 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8458 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.
(40) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 3. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen
rendelet 3. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III.
20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2012. november 12.–november 26. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az
átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből
eredő előirányzatrendezések teszik szükségessé.
Részletes indokolás

2. §
(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulnak.
(2) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosulnak.
(3) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosulnak.
(4) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.
(5) Az alaprendelet 1/d. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.
(6) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.
3. §

Az 1. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.
Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.
Az 1. § (3)–(5) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök
tervbevételét tartalmazzák.
Az 1. § (6)–(39) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (40) bekezdése – a kapcsolódó 3. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

Záró rendelkezések

A 2. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet
1/b., 3., 5., 1/c., 1/d., és 4. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2700
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2701

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2702
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2703

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2704
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2705

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2706
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2707

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2708
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2709

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2710
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2711

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2712
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2713

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2714
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2715

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2716
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2717

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2718
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2719

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2720
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2721

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2722
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2723

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2724
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2725

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2726
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2727

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2728
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2729

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2730
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2731

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2732
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2733

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2734
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2735

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2736
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2737

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2738
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2739

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2740
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2741

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2742
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2743

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2744
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2745

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2746
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2747

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2748
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2749

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2750
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2751

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2752
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2753

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2754
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2755

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2756
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2757

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2758
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2759

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2760
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2761

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2762
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2763

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2764
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2765

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2766
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2767

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2768
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

4. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2769

5. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2770
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

5. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2771

5. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2772
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

5. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2773

5. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

2774
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

2012. december 27.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2775

6. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

2776

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2012. december 27.

7. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
1/d. számú táblázat a 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

8. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2777

8. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2778
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

8. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2012. december 27.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2779

8. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

2780
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2012. december 27.

8. sz. melléklet a 109/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2012. (XI. 08.) Ök. sz. határozatával a Budapest XX. kerület, 178208/26 hrsz.-ú, a Vágóhíd utcai lakótelepnél lévő névtelen térnek, ahol a Juta-dombi emlékmű áll, a
Juta-dombi tüzérek tere
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 659/2012. (XI. 29.) Kt. határozatával
a Budapest XXI. kerület, 210331 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Vasút utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 660/2012. (XI. 29.) Kt. határozatával
a Budapest XXI. kerület, 210000 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
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elnevezést adta.
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