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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
41/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Idősügyi Tanácsról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban:
Fővárosi Önkormányzat) az idősek önszerveződéseit
képviselő szervezetekkel és az időseket érintő ügyekkel
foglalkozó szakértőkkel közösen az egymás közti folyamatos konzultációk és tárgyalások érdekében Fővárosi
Idősügyi Tanács (a továbbiakban: FIT) néven egyeztető
fórumot működtet.
2. §
(1) A FIT feladata az időseket érintő ügyekben:
a) az idősek önszerveződéseit képviselő szervezetek,
valamint a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek,
törekvéseinek feltárása, egyeztetése, intézkedések
megvalósítása;
b) a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörét
érintő ügyekben a kialakuló konfliktusok megelőzése, rendezése; valamint
c) információcsere, javaslatok, döntési alternatívák
vizsgálata.
(2) A FIT az (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva:
a) véleményezi a munka világának időseket érintő
szegmenseit, a nyugdíjpolitikát, a fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint főpolgármesteri döntések tervezetét;
b) nyomon követi és elemzi Budapest idősügyi helyzetét, a fővárosi nyugdíjasok életkörülményeit, lehetőségeit, az idősotthonok helyzetét, viszonyait;
továbbá
c) megvitatja a nyugdíjas- és idősügyi, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintő fővárosi
önkormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve
a gazdasággal, a társadalompolitikával, az idősek
életminőségével összefüggő alapvető kérdéseket.
(3) A FIT bármely kerületi önkormányzattal egyeztetve keretet biztosíthat a FIT tagjai és az adott kerületi önkormányzat közti fővárosi szintű egyeztetés lefolytatására is.

3. §
(1) A FIT önkormányzati oldalának tagja a Fővárosi
Önkormányzat.
(2) A FIT civil oldalának tagja lehet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint létrejött olyan szervezet, amely
a) az idősek önszerveződéseit képviseli,
b) legalább a kerületi önkormányzatok ötödében működik,
c) igazolt tagsággal rendelkezik, és
d) tagság legalább negyedévente találkozik a szervezet vezetőivel.
(3) A Fővárosi Önkormányzat képviselője a FIT-ben
a főpolgármester vagy az általa kijelölt főpolgármesterhelyettes.
(4) A FIT munkájában tanácskozási joggal részt vesz:
a) a fővárosi főjegyző vagy megbízottja,
b) a Fővárosi Önkormányzat irányítása alatt vagy tulajdonában álló, a tárgyalt napirend szerint feladatkörrel rendelkező szervezet vezetője vagy megbízottja,
c) a tárgyalásra kerülő témák, napirendek elismert
szakértői, valamint
d) a Fővárosi Közgyűlés által a főpolgármester javaslata alapján megválasztott öt személy.
(5) A (2) bekezdés szerinti szervezet a tagság feltételeinek igazolásával bármikor bejelentheti a FIT-ben való
részvételi szándékát a főpolgármesternek, aki – ha a jelentkező a feltételeknek megfelel – erről értesíti a FIT
többi tagját. A FIT-tagság a FIT soron következő ülésétől hatályos.
(6) A FIT alakuló ülése előtt az (5) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tagnak
jelentkező szervezetnek a részvételi szándékát a FIT alakuló üléséig kell jeleznie, és a feltételeknek megfelelő jelentkező tagokról a főpolgármester – az alakuló ülés ös�szehívásával egyidejűleg – tájékoztatja a tagokat.
4. §
A FIT civil oldalának tagjai kérésére a Fővárosi Önkormányzat és az irányítása alatt, vagy tulajdonában álló
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szervezetek – a hatályos jogszabályok keretei között – tájékoztatást adnak minden olyan költségvetési, idősügyi,
illetve nyugdíjjal kapcsolatos kérdésben, amelyek a tagok által képviseltek érdekeit jelentősen érinthetik.
5. §
(1) A FIT-ben a tagok rendelkeznek nyilatkozattételi, illetve döntéshozatalnál szavazási, valamint megállapodási joggal.
(2) A FIT döntéséhez a tagok egyszerű szavazattöbbsége, a FIT-en belüli tagok közti megállapodás megkötéséhez a tagok egybehangzó nyilatkozata szükséges.
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(2) A FIT ülését a főpolgármester, vagy az általa megbízott főpolgármester-helyettes hívja össze és vezeti.
(3) A FIT munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal gondoskodik a titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.
7. §
A rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

6. §
(1) A FIT munkáját plenáris ülésen végzi, munkavégzése elősegítése érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A működés részletszabályait a FIT saját maga által
megalkotott ügyrendje tartalmazza.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
42/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló
66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § c) pontjában a „közüzemi szerződésben” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg lép.
2. §
Az R. 2. § i) pontjában az „a településtervezési és az
építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet szerinti” szövegrész helyébe az
„az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti” szöveg lép.
3. §
Az R. 3. § (1) bekezdésében a „200 méteres körzetében az épületek, létesítmények hőellátó rendszerének
megvalósításakor” szövegrész helyébe az „500 méteres
körzetében, valamint az 1. melléklet szerinti területen az
új épületek, létesítmények hőellátó rendszerének tervezése, illetve a meglévő épületek, létesítmények hőellátó
rendszerének engedélyhez kötött felújítása során” szöveg lép.
4. §
Az R. 4. § (2) bekezdésében a „Távhőszolgáltatási
Közüzemi Szabályzat” szövegrész helyébe a „Távhő
Közszolgáltatási Szabályzat” szöveg lép.
5. §
(1) Az R. 5. § felvezető szövegében a „közüzemi szerződésben” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg lép.
(2) Az R. 5. § g) és h) pontjában a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés”
szöveg lép.

6. §
(1) Az R. 6. § (3) bekezdés a) pontjában a „legfeljebb
150 000 Ft/nyomvonal” szövegrész helyébe a „legfeljebb
500 000 Ft/nyomvonal” szöveg lép.
(2) Az R. 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „legfeljebb
25 000 Ft/kW” szövegrész helyébe a „legfeljebb 50 000
Ft/kW” szöveg lép.
7. §
Az R. 8. §-ában a „közüzemi szerződésben” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg
lép.
8. §
(1) Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „hőközponti
fűtésszabályozó működtetésével folyamatosan” szövegrész helyébe a „hőközponti fűtésszabályozó működtetésével a mindenkori pillanatnyi külső hőmérséklet által
vezérelten és annak megfelelő mértékben folyamatosan”
szöveg lép.
(2) Az R. 11. § (1) bekezdés c) pontjában a „hőközponti
fűtésszabályozó működtetésével” szövegrész helyébe a
„hőközponti fűtésszabályozó működtetésével a mindenkori pillanatnyi külső hőmérséklet által vezérelten és annak megfelelő mértékben” szöveg lép.
(3) Az R. 11. § (2) bekezdés a) pontjában a „folyamatosan legalább” szövegrész helyébe az „átlagosan legalább” szöveg lép.
(4) Az R. 11. § (3) bekezdésében a „hőközpont belső falsíkjánál mérve” szövegrész helyébe a „hőközpont
csatlakozási pontnál mérve” szöveg lép.
9. §
(1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felhasználó jogosult a távhővételezés szüneteltetését igényelni a tulajdonában, üzemeltetésében lévő
berendezések terv szerinti átalakításának, karbantartásának, felújításának idejére. Az átalakítás, karbantartás,
felújítás (a továbbiakban együtt: átalakítás) miatti szüneteltetés időtartama – a távhőszolgáltatóval történt eltérő megállapodás hiányában – legfeljebb 2 naptári évig
terjedhet.”
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(2) Az R. 12. § (3) bekezdésében a „karbantartási,
felújítási munkákat” szövegrész helyébe az „átalakítási
munkákat” szöveg lép.
(3) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A terv szerinti átalakítási munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó
és a távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban írásban tájékoztatja.”
10. §
Az R. 14. § (2) bekezdésében a „szolgáltatói
hőközpontból kiinduló” szövegrész helyébe a „szolgáltatói hőközpontból, valamint a távhővel ellátott épülettől független más, nem távhővel ellátott épületben lévő
hőközpontból kiinduló” szöveg lép.
11. §
Az R. 15. § (3) bekezdésében a „tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat.” szövegrész helyébe a „tartalmazza az épület
megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat, hőátalakítással történő távhőszolgáltatás esetén a
hőközponti berendezések, hőátalakítás nélküli távhőszolgáltatás esetén a hőfogadói berendezések szükségszerű cseréjének igényét, a cserével érintett berendezések
konkrét műszaki paramétereinek megadásával együtt.”
szöveg lép.
12. §
Az R. 15. § (5) bekezdés felvezető szövegében a „közüzemi szerződést” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződést” szöveg lép.
13. §
Az R. II. fejezetének címe helyébe a „Közszolgáltatási szerződés” cím lép.
14. §
Az R. 7. alcímének címében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
15. §
Az R. 18. §
a) (1) bekezdésében a „közüzemi szerződésnek” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésnek”
szöveg,
b) (2) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg,
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c) (3) bekezdésében a „közüzemi szerződésre” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésre”
szöveg
lép.
16. §
Az R. 8. alcímének címében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
17. §
Az R. 19. §-ában a „közüzemi szerződés” szövegrész
helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
18. §
Az R. 20. § (1) bekezdésében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés”
szöveg lép.
19. §
Az R. 9. alcímének címében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
20. §
Az R. 21. §
a) (1) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg
lép.
21. §
(1) Az R. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[22. § (1) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét úgy, hogy]
„a) a hőleadó berendezéseket és az azokat ellátó vezetékeket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről, és a leválasztott berendezéseket, vezetékeket el
kell bontani;”
(2) Az R. 22. §
a) (1) bekezdés b) pontjában az „az átmenő vezetékeket” szövegrész helyébe az „a további távhőt vételezők ellátását szolgáló átmenő alap-, felszálló, ágés légvezetékeket” szöveg,
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b) (7) bekezdésében a „közüzemi szerződése” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződése” szöveg,
c) (8) bekezdésében a „közüzemi szerződést” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződést” szöveg
lép.
22. §
Az R. 23. § (3) bekezdésében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
23. §
Az R. 11. alcímének címében a „közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg lép.
24. §
Az R. 24. §
a) (1) bekezdésében a „közüzemi szerződést” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződést” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg,
c) (3) bekezdésében a „közüzemi szerződés 6 hónapi”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés
6 hónapi” szöveg, a „közüzemi szerződés felmondására is” szövegrész helyébe pedig a „közszolgáltatási szerződés felmondására is” szöveg,
d) (4) bekezdésében az „előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni.” szövegrész helyébe az „előírt feltételek meglétét jogosult vizsgálni azzal, hogy az
épület elbontása, illetve használhatatlanná minősítése esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdés a) pontjában és 38. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltekinthet.” szöveg,
e) (7) bekezdésében a „Ptk. 139. §-a” szövegrész helyébe a „Ptk. 5:73. §-a” szöveg
lép.
25. §
Az R. 25. § (7) bekezdésében a „hiteles tulajdoni lap
másolata” szövegrész helyébe a „hiteles vagy nem hiteles tulajdoni lap másolata” szöveg lép.
26. §
Az R. 27. §
a) (1) bekezdésében a „közüzemi szerződése” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződése” szöveg,
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b) (3) bekezdésében a „közüzemi szerződést” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződést” szöveg,
c) (10) bekezdésében a „Ha a közüzemi szerződés”
szövegrész helyébe a „Ha a közszolgáltatási szerződés” szöveg, a „közüzemi szerződésben meghatározott” szövegrész helyébe pedig a „közszolgáltatási szerződésben meghatározott” szöveg
lép.
27. §
Az R. 28. §
a) (1) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „közüzemi szerződés” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg, a „közüzemi szerződésben” szövegrész helyébe pedig a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg
lép.
28. §
Az R. 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás ellátási módjától függetlenül a hőátalakítással megvalósuló
távhőszolgáltatás esetében alkalmazott hődíjat köteles
számlázni a felhasználó, díjfizető részére, kivéve a nem
hatósági áron nyújtott távhőszolgáltatást igénybe vevő
felhasználókat, díjfizetőket. A nem hatósági áron nyújtott távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók, díjfizetők esetében az alkalmazott hődíj vonatkozásában a
távhőszolgáltató a számlázás során az Üzletszabályzatában, valamint a távhőszolgáltató és a felhasználó közötti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.”
29. §
Az R. 32. § (1) bekezdésében a „közüzemi szerződésben” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg lép.
30. §
Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felhasználónak pótdíjat kell fizetnie, ha a
hőközpontot a felhasználó vagy megbízottja üzemelteti és a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt
túllépi. A pótdíj a jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény-felhasználóra vonatkozó – kedvezmény nélküli
– éves alapdíj kétszeresének tizenketted része. A teljesít-
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mény-túllépés pótdíját a távhőszolgáltató havonta állapítja meg, és annyiszor számíthatja fel, ahány hónapban
a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.”
31. §
Az R. 36. § (5) bekezdésében a „legfeljebb egy alkalommal módosíthatja.” szövegrész helyébe a „legfeljebb
két alkalommal módosíthatja.” szöveg lép.
32. §
(1) Az R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete a rendelet 2. mellékletében
foglaltak szerint módosul.

1905
33. §

Hatályát veszti a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2014. (VII.
15.) önkormányzati rendelet.
34. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 42/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
A 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok alapján
távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt, kiemelten kezelendő területek
Budapest főváros területén
1. I. kerület:
1.1. A Szent Gellért rakpart – Hegyalja út – Naphegy utca – Mészáros utca – Győző utca – Márvány utca – Alkotás utca
– Krisztina körút – Vérmező út – Margit körút – Csalogány utca – Fazekas utca – Batthyány utca – Iskola utca –
Batthyány tér – Angelo Rotta rakpart – Sztehlo Gábor rakpart – Friedrich Born rakpart – Raoul Wallenberg rakpart
– kerülethatár – Szent Gellért rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
2. II. kerület:
2.1. A Szilágyi Erzsébet fasor – Garas utca – Fillér utca – Rókushegyi lépcső – Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út –
Marczibányi tér – Aranka utca – Tulipán utca – Bimbó út – Mechwart liget – Margit körút – Szász Károly utca – Varsányi Irén utca – Kapás utca – Csalogány utca – Széna tér – Vérmező út – Várfok utca – Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
2.2. Az Árpád fejedelem útja – Zsigmond köz – Frankel Leó út – Kavics utca – Szeréna út – Csejtei utca – Pusztakúti út
– Szépvölgyi út – Árpád fejedelem útja által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
3. III. kerület:
3.1. A Szépvölgyi út – Seregély utca – Kecske utca – Doberdó út – Kiscelli utca – Kolostor út – Tégla utca – Feltáró út
– Bécsi út – Péterhegyi lejtő – Nagybátonyi utca – Farkastorki út – Farkastorki lejtő – Laborc utca – Bécsi út – Orbán Balázs út – Csillaghegyi út – Törökkő utca – Pomázi út – Aranyhegyi út – Aranyhegyi lejtő – Gúla utca – Taliga
utca – Ürömhegyi lejtő – Saroglya köz – Saroglya utca – Mészkő utca – Öregbükk utca – Apátkút utca – Héthalom
utca – Pusztakúti út – Ürömi út – Rókavár utca – Márton köz – Márton út – Mező utca – Óbor utca – Honvéd utca
– Kőbánya utca – Iskola utca – Rózsadomb utca – Üst utca – Perje utca – Verem utca – Donát utca – Meggy utca –
Pusztadombi utca – Ország út – Batthyány utca – Hadrianus utca – Királyok útja – Seneca köz – Kossuth Lajos üdülőpart – Vesta köz – Királyok útja – Sinkovits Imre utca – Árpád utca – Álmos utca – H5 HÉV-vonal – Szentlélek
tér – Árpád fejedelem útja – Szépvölgyi út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
3.2. A Szentendrei út – Rozgonyi Piroska utca – Római-part – Nánási út – Pók utca – Szentendrei út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
4. IV. kerület:
4.1. Az Íves út – Mogyoródi-patak – Külső Szilágyi út – Szilágyi utca – Árpád út – MÁV-vasútvonal (Nyugati pályaudvar – Vác) – Madridi utca – Dugonics utca – Újpalotai út – Balzsam utca – Váci út – Károlyi István utca – Attila
utca – Deák Ferenc utca – Görgey Artúr utca – Corvin utca – Bajza József utca – Vécsey Károly utca – Blaha Lujza
utca – Fóti út – Bajza József utca – Tábor utca – Pálya utca – Erdősor út – Sporttelep utca – Óceánárok utca – Megyeri út – Íves út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
5. V. kerület:
5.1. A József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Erzsébet tér – Károly körút – Múzeum körút – Kálvin tér – Vámház
körút – Pesti alsó rakpart – Jane Haining rakpart – Eötvös tér – József Attila utca által határolt terület, beleértve a
határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
5.2. A Szent István körút – Bajcsy-Zsilinszky út – Bank utca – Szabadság tér – Széchenyi utca – Széchenyi rakpart –
Kossuth Lajos tér – Balassi Bálint utca – Markó utca – id. Antall József rakpart – Szent István körút által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
6. VI. kerület:
6.1. A Dózsa György út – Városligeti fasor – Bajza utca – Podmaniczky utca által határolt terület, beleértve a határoló
utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
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7. VIII. kerület:
7.1. Az Üllői út – Kisfaludy utca – Baross utca – Horváth Mihály tér – Tavaszmező utca – Mátyás tér – Szerdahelyi utca
– Karácsony Sándor utca – Baross utca – Szeszgyár utca – Kőris utca – Orczy út – Benyovszky Móric utca – Könyves Kálmán körút – Üllői út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
8. IX. kerület:
8.1. A Boráros tér – Ferenc körút – Mester utca – Thaly Kálmán utca – Üllői út – Határ út – Gyáli út – Ecseri út – Aszódi utca – Szerelvény köz – Szerkocsi utca – Gyáli úti felüljáró – Könyves Kálmán körút – Gizella sétány – Boráros
tér által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
9. X. kerület:
9.1. A Könyves Kálmán körút – Kőbányai út – Horog utca – Kolozsvári utca – Jászberényi út – Maglódi út – Újhegyi út –
Korall utca – Ökrös utca – Harmat utca – Hangár utca – Gyula utca – Gyömrői út – kerülethatár – Alsó erdősor utca
– Ferihegyi repülőtérre vezető út – Vaspálya utca – Sibrik Miklós út – Gergely utca – Szlávy utca – Petrőczy utca –
Kelemen utca – Kápolna tér – Ihász utca – Vaspálya utca – Száva utca – MÁV-vasútvonal – Kőér utca – Üllői út –
MÁV-vasútvonal – Fertő utca – Vajda Péter utca – Könyves Kálmán körút által határolt terület, beleértve a határoló
utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
9.2. Az Örs vezér tere – Kerepesi út – Rákos-patak – Halas utca – Gyógyszergyári utca – Fehér út – Örs vezér tere által
határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
10. XI. kerület:
10.1. A Villányi út – Budaörsi út – Hegyalja út – Avar utca – Somlói út – Kelenhegyi lépcső – Mányoki út – Kelenhegyi
út – Szent Gellért tér – Szent Gellért rakpart – kerülethatár – Raoul Wallenberg rakpart – Valdemar és Nina Langlet
rakpart – Henryk Slawik rakpart – Kopaszi gát – Duna folyam – Hunyadi János út – Építész utca – Szerémi út – Kitérő út – kerülethatár – Méhész utca – Ringló út – Marokszedő utca – Hunyadi Mátyás út – Hárfa utca – Fonyód utca
– Vasvirág sor – Szerelmey Miklós utca – Nyírség utca – Hajtány sor – Andor utca – Somogyi út – Kelenföldi út –
Etele tér – Vasút utca – Kelenföldi út – MÁV (Kelenföld – Ferencváros) vasútvonal – Hídvég utca – Hamzsabégi út
– Ajnácskő utca – MÁV (Kelenföld – Déli pályaudvar) vasútvonal – Alsóhegy utca – Villányi út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
10.2. A Rimaszombati út – Péterhegyi út – Őrmezei út – Balatoni út – Dobogó út – M1–M7 autópálya – Lépés utca – Szőlőlugas utca – Medvetalp utca – Facsemete utca – Rózsabarack utca – Suháng utca – Nagyida utca – Baradla utca –
Oltvány utca – Hajtás utca – Beregszász út – Előpatak utca – Sasadi út – Sümegvár utca – Pannonhalmi út – Budaörsi út – Március utca – Május utca – Rimaszombati út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét
oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
11. XII. kerület:
11.1. A Szilágyi Erzsébet fasor – Krisztina körút – Csaba utca – Várfok utca – Vérmező út – Krisztina körút – Magyar jakobinusok tere – Városmajor utca – Szamos utca – Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
11.2. A Nagyenyed utca – Alkotás utca – Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Jagelló út – Böszörményi
út – Nagyenyed utca által határolt terület, beleértve a határoló utak mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
12. XIII. kerület:
12.1. A Népfürdő utca – Vizafogó utca – Cserhalom utca – Hajókovács utca – Danubius utca – Meder utca – Váci út –
Balzsam utca – Újpalotai út – Dugonics utca – Béke utca – Kámfor utca – Násznagy utca – Mosoly utca – Dolmány utca – Reitter Ferenc utca – Kámfor utca – Tatai utca – Frangepán utca – Reitter Ferenc utca – Vágány utca
– Dózsa György út – Szabolcs utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Váci út – Szent István körút – Carl Lutz rakpart –
Dráva utca – Népfürdő utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
13. XIV. kerület:
13.1. A Dózsa György út – Szabó József utca – Szabó József köz – Stefánia út – Egressy út – Hungária körút – Jurisich
Miklós utca – Francia út – Mogyoródi út – Róna utca – Egressy út – Nagy Lajos király útja – Bosnyák tér – Csömöri út – Rákospatak utca – Vezér utca – Bonyhádi út – Cinkotai út – Fogarasi út – Körvasút sor (kerülethatár) – Kerepesi út – Dózsa György út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
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13.2. A Tahi utca – Tatai utca – Kámfor utca – Madridi utca – Rákos-rendező pályaudvar (kerülethatár) – Szuglói körvasútsor – Erzsébet királyné útja – Mexikói út – Szőnyi út – Rákospatak utca – Tahi utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
13.3. A Dózsa György út – Vágány utca – Hungária körút – Thököly út – Dózsa György út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
14. XV. kerület:
14.1. A Szentmihályi út – Szilas park – Szilas-patak – Páskom-liget – Szentmihályi út – Erdőkerülő utca – Zsókavár utca
– Páskom park – Hűtő utca – Késmárk utca – Fázis utca – Vasgolyó utca – Adria utca – Lőcsevár utca – Rákospalotai Körvasút sor – Pestújhelyi út – Adria utca – Árva vár utca – Tóth István utca – M3 autópálya bevezetőszakasz
– Rákospalotai körvasútsor – Madridi utca – XV. kerület határ – Pázmány Péter utca – Arany János utca – Rákos út
– Szerencs utca – Pöltenberg Ernő utca – Szentmihályi út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
14.2. A Visonta utca – MÁV-vasútvonal – Csömöri-patak – Külső Fóti út – Szántóföld utca – Esthajnal utca – Vághó Ferenc utca – Vácrátót tér – Károlyi Sándor út – Töltés utca – MÁV-vasútvonal (Nyugati pályaudvar – Vác) – Harsányi Kálmán utca – Visonta utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő
ingatlanok területét.
15. XVI. kerület:
15.1. A Nefelejcs utca – Rózsa utca – Pirosrózsa utca – Cziráki utca – Devecseri utca – Kerepesi út – Szolnoki út (kerülethatár) – Körvasút sor (kerülethatár) – Nefelejcs utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét
oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
16. XVII. kerület:
16.1. A Pesti út – Napkelte utca – Domaszék utca – Ferihegyi út – Kölcsey utca – Petőfi utca – Tessedik tér – Bulyovszky
utca – Táncsics Mihály út – Flamingó köz – Szürkebegy utca – Kövirigó utca – Vadkacsa utca – 48-as Hősök tere –
513. utca – 524. utca – 525. tér – 506. utca – Pesti út - Keresztúri út – MÁV (Rákos – Hatvan) vasútvonal – Rákospatak – Kaszáló utca – Ferihegyi út – Pesti út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán
elhelyezkedő ingatlanok területét.
16.2. A Cinkotai út – Rákos-patak – Rétsár utca – Vasút sor – MÁV (Rákos – Hatvan) vasútvonal – Fülöpszállás utca –
Rákos-patak – Cinkotai út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
16.3. A Cinkotai út – MÁV (Rákos – Hatvan) vasútvonal – Vidor utca – Cinkotai út – Gyöngytyúk utca – Vargha Gyula
utca – Heltai tér – Kecel utca – Liszt Ferenc utca – MÁV (Rákos – Hatvan) vasútvonal – Cinkotai út által határolt
terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
17. XVIII. kerület:
17.1. A Nefelejcs utca – kerülethatár – Alsó erdősor – Jegenye fasor – Mikszáth Kálmán utca – Nefelejcs utca – Gyöngyvirág utca – Tulipán utca – Thököly út – Üllői út – Vasvári Pál utca – Kossuth Lajos utca – Városház utca – Margó Tivadar utca – Kele utca – Cziffra György utca – Kolozsvár utca – Darányi Ignác utca – Parázs utca – Hunyadi László utca – Dembinszky utca – Vaslemez utca – Reviczky Gyula utca – Liszt Ferenc utca – Üllői út – Lenkei
utca – Fáy utca – Kártoló utca – Malomkő utca – Nefelejcs utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
18. XIX. kerület:
18.1. Az Üllői út – Ferihegyi reptérre vezető út – Alsó erdősor utca – Csillag utca – Áron utca – Bem utca – Igló utca –
Üllői út – Vas Gereben utca – Esze Tamás utca – Határ út – Üllői út által határolt terület, beleértve a határoló utak,
terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
18.2. A Kolozsvár utca – Méta utca – Temesvár utca – Kassa utca – Kolozsvár utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
19. XX. kerület:
19.1. A Helsinki út – Közműtelep utca – Vízisport utca – Csepel átjáró – Helsinki utca – Soroksári út – Határ út – Kende Kanuth utca – Nagysándor József utca – Török Flóris utca – Pöltenberg utca – Vörösmarty utca – Tinódi utca –
Helsinki út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
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20. XXI. kerület:
20.1. A Karácsony Sándor utca – Gyepsor utca – Corvin út – Védgát utca – Duna utca – Gubacsi híd – Duna utca –
Dunadűlő út – Szigetbecse utca – Késmárki utca – Szebeni utca – Domb utca – Erdőalja út – Völgy utca – Arany János utca – Szabadság utca – Plútó utca – Csepeli út – II. Rákóczi Ferenc út – Klapka utca – Tinódi utca – Rév utca
– Vas Gereben utca – Salak utca – Varrógépgyár utca – Tanműhely köz – Posztógyár utca – Bajáki Ferenc utca –
Karácsony Sándor utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
21. XXII. kerület:
21.1. A Méhész utca (kerülethatár) – XXII. és XI. kerület határ – Budapest – Érd vasútvonal – Városház tér – Mária Terézia utca – Kuruc köz – Magdolna utca – Kölcsey utca – Savoyai Jenő tér – Plébánia utca – Panoráma utca – Baross utca – Tompa utca – Csipkebogyó utca – Gerinc utca – Orsovai utca – Ady Endre út – Méhész utca által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
21.2. A Nagytétényi út – Minta utca – Dózsa György út – IX. utca – Rózsakert utca – X. utca – XVI. utca – XVII. utca –
Bíbic utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Park utca – Nagytétényi út által határolt terület, beleértve a határoló utak, terek mindkét oldalán elhelyezkedő ingatlanok területét.
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2. melléklet a 42/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez
1. Az R. 2. mellékletének 2.1–2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Abban az esetben, ha a távhőszolgáltatás igénybevételéhez szükséges beruházás költségét teljes mértékben az új
felhasználó viseli
2.1.1. hőátalakítás nélküli alapdíj, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén:

A
Alapdíjkedvezmény mértéke
1.

30%

2.

40%

3.

50%

4.

60%

5.

60%

6.

70%

5.

70%

6.

80%

B
Lekötött hőteljesítmény

10–499 kW

500–999 kW

1000–1999 kW

2000 kW–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év

2.1.2. hőátalakításos alapdíj, lekötött hőteljesítmény alapú szerződéssel, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke
1.

35%

2.

45%

3.

55%

4.

65%

5.

65%

6.

75%

5.

75%

6.

85%

B
Lekötött hőteljesítmény

10–499 kW

500–999 kW

1000–1999 kW

2000 kW–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
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2.1.3. hőátalakításos alapdíj, légtérfogat alapú szerződéssel, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén, a 2014. január 1. előtti építésű épület vonatkozásában:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke 2014.
január 1. előtti építésű épület esetén
1.

35%

2.

45%

3.

55%

4.

65%

5.

65%

6.

75%

5.

75%

6.

85%

C
Minimális szerződéses
futamidő

B
Légtérfogat

5 év

300–15 999 lm3

10 év

16 000–32 999 lm3

33 000–65 999 lm

5 év
10 év
5 év

3

66 000 lm3–

10 év
5 év
10 év

2.1.4. hőátalakításos alapdíj, légtérfogat alapú szerződéssel, általános forgalmi adót visszaigénylő felhasználók esetén, a 2014. január 1. utáni építésű épület vonatkozásában:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke 2014.
január 1. utáni építésű épület esetén
1.

35%

2.

45%

3.

55%

4.

65%

5.

65%

6.

75%

5.

75%

6.

85%

B
Légtérfogat

200–10 999 lm3

11 000–21 999 lm3

22 000–43 999 lm3

44 000 lm3–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
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2.1.5. hőátalakítás nélküli alapdíj, általános forgalmi adót vissza nem igénylő felhasználók esetén:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke
1.

20%

2.

30%

3.

40%

4.

50%

5.

50%

6.

60%

5.

60%

6.

70%

B
Lekötött hőteljesítmény

10–499 kW

500–999 kW

1000–1999 kW

2000 kW–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év

2.1.6. hőátalakításos alapdíj, lekötött hőteljesítmény alapú szerződéssel, általános forgalmi adót vissza nem igénylő
felhasználók esetén:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke
1.

15%

2.

30%

3.

45%

4.

55%

5.

55%

6.

65%

5.

65%

6.

75%

B
Lekötött hőteljesítmény

10–499 kW

500–999 kW

1000–1999 kW

2000 kW–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
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2.1.7. hőátalakításos alapdíj, légtérfogat alapú szerződéssel, általános forgalmi adót vissza nem igénylő felhasználók
esetén, a 2014. január 1. előtti építésű épület vonatkozásában:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke 2014.
január 1. előtti építésű épület esetén
1.

15%

2.

30%

3.

45%

4.

55%

5.

55%

6.

65%

5.

65%

6.

75%

C
Minimális szerződéses
futamidő

B
Légtérfogat

5 év

300–15 999 lm3

10 év

16 000–32 999 lm3

33 000–65 999 lm

5 év
10 év
5 év

3

66 000 lm3–

10 év
5 év
10 év

2.1.8. hőátalakításos alapdíj, légtérfogat alapú szerződéssel, általános forgalmi adót vissza nem igénylő felhasználók
esetén, a 2014. január 1. utáni építésű épület vonatkozásában:
A
Alapdíjkedvezmény mértéke 2014.
január 1. utáni építésű épület esetén
1.

15%

2.

30%

3.

45%

4.

55%

5.

55%

6.

65%

5.

65%

6.

75%

B
Légtérfogat

200–10 999 lm3

11 000–21 999 lm3

22 000–43 999 lm3

44 000 lm3–

C
Minimális szerződéses
futamidő
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év
5 év
10 év

2.2. Abban az esetben, ha a távhőszolgáltatás igénybevételéhez szükséges beruházás költségét a Távhőszolgáltató viseli,
a felhasználónak nyújtott alapdíjkedvezmény csökkentésre kerül az adott felhasználó távhőszolgáltatásba történő bekötéséhez szükséges beruházás pénzáramának szerződéskötés időpontjában esedékes – a közszolgáltatási szerződés megkötésekor irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt, de legfeljebb 8%-kal a futamidőre diszkontált – jelenértékével.”

s

2. Hatályát veszti az R. 2. mellékletének 1.3. alpontja.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló
44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Hatályát veszti a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet
a) 5. § (1) bekezdés d) pontja, valamint
b) 5. § (7) bekezdése.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló
71/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (2) és (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

2. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Hatályát veszti az építményadóról szóló 71/2013. (X.
14.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
b) 2. § (2) bekezdés b) pontja.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló
9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § Ha valamely fővárosi nemzetiségi önkormányzat kéri, akkor a testületi működéshez kapcsolódó
fővárosi önkormányzati támogatást – a 36. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – az erre meghatározott időarányos költségvetési keret mértékéig, a testületi működés
személyi feltételei esetében a Főpolgármesteri Hivatal
által természetben, az egyéb tárgyi feltételek esetében pedig a szállítói számlák közvetlen átutalásával, szállítói finanszírozás alkalmazásával is biztosíthatja a Fővárosi
Önkormányzat.”

2. §
A költségvetési rendelet 25. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A „896702 Egészségügyi várólisták csökkentése”
címre vonatkozó bevételi előirányzatok tervbe vételéről és
azok felhasználásáról a főpolgármester dönt.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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II. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest XI. kerület 1588/5. és 1589/2. hrsz.-ú névtelen közterületek a Cickafark utca
természetes folytatásaként felveszik a
Cickafark utca
elnevezést.
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