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TA R TA L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 56/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat 

fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai 
térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról  .................................................................................................................................................................................................. 1944

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 57/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett sze-
mélyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxi-
állomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról .......................................................................................................................................... 1945
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
56/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési
 díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest főpolgármestere 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

Budapest Főváros Közgyűlésének a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. 
§ (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmé-
nyek, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjai-
ról és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 
30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése a következő c) pont-
tal egészül ki:

[(3) Nem kell személyi térítési díjat fizetni:]
„c) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló in-

tézményekben a járványveszély mérséklése érdekében a 
2020. november 1. – 2021. április 30. közötti időszak-
ban.”

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja.

3. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
– a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2021. május 1. napján lép hatályba. 

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
57/2020. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások 

létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról 
szóló 31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Budapest főpolgármestere 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet-
re figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 a következőket rendeli el:

1. §

A személytaxival végzett személyszállítási szolgálta-
tás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező 
szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások 

létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személy-
taxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (2a) bekez-
déssel egészül ki:

„(2a) A 3. § (6) bekezdésében foglaltakat 2022. de- 
cember 31-ig nem kell alkalmazni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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