
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2008. április 30. LVIII. évfolyam 7. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 20/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete Fôvárosi Önkormányzat tulaj-

donában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot

megilletô bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló többször módosított 29/2006. (VI. 12.)

Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 21/2008. (IV. 30.) Fôv. Kgy. rendelet a köztemetôkrôl és a temetkezés rend-

jérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 22/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a kötelezô kéményseprô-ipari

közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 23/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a fôváros városképe és történel-

me szempontjából meghatározó épített környezet védelmérôl szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet

módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 25/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási Keret-

tervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 26/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 27/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Rész-

vénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és

azok alkalmazási feltételeirôl szóló 83/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba

lépésérôl és módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az el-

idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,

többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továb-

biakban: Törvény) 3. § (1)–(2) bekezdés, 4. § (3) bekez-

dés, 9. §, 10. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 13. §

(1)–(2) bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) be-

kezdés, 19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés, 

23. § (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § (2) bekez-

dés, 33. § (3) bekezdés, 34. §, és 35. § (2) bekezdés fel-

hatalmazása, valamint az általános forgalmi adóról szóló

módosított  2007. évi CXXVII tv. rendelkezései alapján,

Bp. Fôváros Közgyûlése a következô rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkor-

mányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, 

valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlô-

kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló

29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. § A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások
lakbérének képzésénél az épület karbantartásával, a köz-
ponti berendezések üzemeltetésével, a közös használatú
helyiségek állagának megôrzésével, az ilyen helyiségek-
ben keletkezô hibák kijavításával, valamint a közös hasz-
nálatú területek tisztántartásával, közüzemi díjaival kap-
csolatban felmerülô kiadásokat kell számításba venni.„

2. §

A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § A költségelven bérbe adott lakások lakbérének
képzésénél a 20. §-ban meghatározott költségeken túl-
menôen figyelembe kell venni az épületek üzemeltetésé-
vel és mûködtetésével kapcsolatos költségeket is.”

3. §

A Rendelet 26–27. §-ai helyébe az alábbi rendelkezé-

sek lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott la-
kások esetében a ténylegesen fizetendô lakbér alapját
képezô lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén: 272 Ft/m2/hó   
b) komfortos lakás esetén: 235 Ft/m2/hó   
c) félkomfortos lakás esetén: 140 Ft/m2/hó   
d) komfort nélküli lakás esetén: 105 Ft/m2/hó   
e) szükséglakás esetén: 80 Ft/m2/hó  

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a
ténylegesen fizetendô lakbér alapját képezô lakbér mér-
téke

a) összkomfortos lakás esetén: 365 Ft/m2/hó   
b) komfortos lakás esetén: 310 Ft/m2/hó    
c) félkomfortos lakás esetén: 205 Ft/m2/hó   
d) komfort nélküli lakás esetén: 145 Ft/m2/hó   
e) szükséglakás esetén: 115 Ft/m2/hó  

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a
ténylegesen fizetendô lakbér alapját képezô lakbér mér-
téke

a) összkomfortos lakás esetén: 710 Ft/m2/hó
a) komfortos lakás esetén: 610 Ft/m2/hó
a) félkomfortos lakás esetén: 390 Ft/m2/hó
a) komfort nélküli lakás esetén: 270 Ft/m2/hó
a) szükséglakás esetén: 210 Ft/m2/hó

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés 
b) pontjára tekintettel – a szobabérlôk házában található
lakrészre, ha a lakrész

a) egy férôhelyes 18 300 Ft/hó   

b) két férôhelyes 24 600 Ft/hó.”

650 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2008. április 30.

Budapest Fôváros Közgyûlésének 
20/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, 
a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási 

jogok hasznosításának szabályairól szóló többször módosított 
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



4. §

A Rendelet 28. § (1) bekezdés elsô mondata helyébe

az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A 26. § (1)–(3) bekezdése alapján megállapított
lakbér mértékét:”

5. §

A Rendelet 31.§ (3)–(4) bekezdése az alábbiak szerint

módosul:

„(3) A bérbeadó, ha az önkormányzati lakást tartal-
mazó épületben felvonó üzemel, a felvonó használatának
biztosításáért, mint külön szolgáltatásért  200 Ft/hó díjat
jogosult beszedni.

(4) A bérbeadó, ha az önkormányzati lakást tartal-
mazó épületben kapunyitást biztosít, ezért, mint külön
szolgáltatásért 100 Ft/hó díjat jogosult beszedni.”

Záró rendelkezés

6. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendel-

kezéseit 2008. április 1-tôl kell alkalmazni.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII

törvény nem tett különbséget a korábbitól eltérôen a 

lakóingatlan és egyéb célú ingatlan bérbeadása között.

Ily módon 2008. I. 1-tôl a lakás bérbeadási tevékenység

adókötelessé vált, miután az egyéb bérbeadási tevékeny-

ségre tekintettel a Fôvárosi Önkormányzat adóalanyként

az áfa törvény hatálya alá bejelentkezett. A megállapított

lakbérmértékeknél a 20%-os mértékû áfa tartalmat figye-

lembe kellett venni. A 2008. március 17-én kihirdetett,

egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi 

VII. tv. lehetôvé teszi az adóalany részére, hogy a ko-

rábbi döntését megváltoztassa, és így a lakóingatlan bér-

beadása áfa-mentessé válik. A lakbéreket jelen rendelet

visszaállítja az eredeti mértékre. 

Részletes indokolás 

1–2. §-hoz

A lakbérek képzésénél a különbözô lakásfenntartással

kapcsolatban felmerült kiadásokat kell számításba venni.

3. §-hoz

A már megállapított lakbér mértékeket mindhárom

bérbeadási formánál ismételten meg kellett állapítani. 

4. §-hoz

A lakbér mértékét növelô és csökkentô tényezôket az

újból megállapított, áfá-t nem tartalmazó lakbér mérté-

kekre kell vetíteni. 

5. §-hoz

Meghatározza a felvonódíj, és a kapunyitási díj, mint

külön szolgáltatási díj mértékét.

6. §-hoz

A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik, vissza-

menôleges hatállyal, igazodva az áfa törvény módosítá-

sát tartalmazó rendelkezésekhez.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-

nek felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetôkrôl és

a temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, vala-

mint az annak végrehajtására kiadott a 145/1999. (X. 1.)

Korm. rendeletben foglaltakra, a felhatalmazás alapján 

a korábban megalkotott a köztemetôkrôl és a temetke- 

zés rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 

(a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet

alkotja:

1. §

(1) Az R. 1/B. számú melléklete „A kegyeleti köz-

szolgáltatási szerzôdéssel érintett temetôterületek jegy-

zéke” helyébe a következô rendelkezés lép:

1/B számú melléklete
(a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdéssel érintett 

temetôterületek jegyzéke) 

1. Az 1/A. számú mellékletben feltüntetett temetôterü-

letek, továbbá 

2. A XXI. kerület Csepeli köztemetô (Budapest, XXI.

kerület, Kisnyírfa dûlô 200185-200191 hrsz.) Fôvá-

rosi Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanok.

3. A XV. kerület Rákospalotai köztemetô (Budapest,

XV. kerület, Rákosmezô utca 91073/3 hrsz.) Fôvárosi

Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlan.

4. A X. kerület Újköztemetô (Budapest X. kerület,

Ezüstfa utcai 42536/3 hrsz.-ú ingatlan) Fôvárosi Ön-

kormányzat tulajdonában lévô ingatlan.

5. A XVII. kerület (Budapest, XVII. Temetô utcai

134626 hrsz.-ú ingatlan) Fôvárosi Önkormányzat tu-

lajdonában lévô ingatlan.

2. §

(1) A rendelet kihirdetésekor lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény kötelezô önkormányzati feladatként határozza meg

a köztemetôk fenntartását. A temetôkrôl és a temetkezés-

rôl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

e feladat ellátásának kereteit állapítja meg, alapvetô cél-

ja az elhunytak emlékének méltó megôrzése és ápolása,

a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak

érvényesítése, valamint a hazai temetô és temetkezési

kultúra fejlesztése. A szabályozás több szintû: törvény,

kormányrendelet és önkormányzati rendelet, illetôleg a

rendkívüli halállal kapcsolatos teendôkrôl együttes mi-

niszteri rendelet alkotására került sor.

A Tv-t módosította a 2005. évi XXI. törvény, s ezzel egy-
idejûleg módosult a törvény végrehajtására kiadott 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) is. 

A köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló, leg-

utóbb a 61/2007. (XII. 14.) Fôv. Kgy. rendelettel módosí-

tott 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.)

1/B. számú melléklete tartalmazza a kegyeleti közszol-

gáltatási szerzôdéssel érintett temetôterületek jegyzékét.

A R. alapján a Fôvárosi Önkormányzat és a BTI Rt.

között 2001. március 30. napján létrejött Köztemetôi

Megállapodást és Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzôdés

2. számú módosítása igényli a R. 1/B. számú mellékle-

tének felülvizsgálatát és módosítását. 

A rendeletben foglalt módosítással megtörténik a 

kegyeleti közszolgáltatási szerzôdéssel érintett temetô-

területek jegyzékének aktualizálása, melyre a Magyar 

Államtól a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonába került te-

metôingatlanok tulajdoni rendezését követôen kerülhetett

sor, összhangban a Köztemetôi Megállapodás és Kegye-

leti Közszolgáltatási Szerzôdés 2. számú módosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 1/B. számú melléklete „A kegyeleti közszolgál-

tatási szerzôdéssel érintett temetôterületek jegyzéke” pon-

tosításra került, ezért kerül sor a melléklet módosítására.

A rendeletben foglalt módosítást tartalmazza a módo-
sított 1/B. számú melléklet.

A 2. §-hoz

A rendelet a hatályba lépés napjául a kihirdetés idô-

pontját jelöli meg.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 63/A. §-ában, valamint az

egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevételérôl

szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-ában és 4. § (4) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet

alkotja.

1. §

A kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló

74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.)

3. § (1) bekezdése a következôk szerint módosul:

„(1) Budapest fôváros közigazgatási területén a ké-
ményseprô-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos
joggal rendelkezô közszolgáltató a FÔKÉTÜSZ Fôvárosi
Kéményseprô-ipari Korlátolt Felelôsségû Társaság (to-
vábbiakban: Szolgáltató).”

2. § 

Az R. 8. § (1) bekezdése a következôk szerint mó-

dosul:

„8. § (1) A kéményseprô-ipari tevékenységgel kapcso-
latos közszolgáltatást nyújtó Szolgáltató kiválasztása
nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, illetve az e ren-
delet 3. § (1) bekezdésében biztosított kizárólagos jog
alapján történik, azzal, hogy a Szolgáltatónak az e ren-
deletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban elôírt
feltételeknek meg kell felelnie.”

3. §

Az R. 9. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi ren-

delkezések lépnek:

„9. § (1) E rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelôen
kiválasztott Szolgáltatóval a kéményseprô-ipari kötelezô
közszolgáltatás teljesítésére a fôpolgármester – a Fôvá-
rosi Önkormányzat nevében – szerzôdést köt.

(2) A szerzôdés legfeljebb 10 évre szól. A szerzôdés az
aláírás napján jön létre és az aláírást követô év elsô nap-
jától számított 9. év utolsó napján szûnik meg. A szerzô-
désben a Szolgáltató kötelességeként kell meghatározni
az e rendeletben, illetve a pályázati kiírásban megjelölt
feltételeket, továbbá a benyújtott pályázatban szereplô

vállalásokat. A Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerzô-
désének idôtartama alatt a közszolgáltatás teljesítéséhez
rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályokban, továbbá e
rendelet 8. § (3) bekezdésében elôírt feltételekkel. A Szol-
gáltató kizárólag addig jogosult teljesíteni a kéményseprô-
ipari tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatást, ameddig
jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követô 5. napon lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS 

Általános indokolás

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezô igénybevé-

telérôl szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Tör-

vény), valamint az Ötv. felhatalmazása alapján Budapest

Fôváros Közgyûlése megalkotta a kötelezô kéményseprô-

ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv.

Kgy. rendeletét (továbbiakban: Rendelet). 

A Törvény és a Rendelet jelenleg hatályos szövegébôl

következôen a kéményseprô-ipari szolgáltatás kötelezô

közszolgáltatás, amelynek ellátására a  helyi önkormány-

zat nyilvános pályázatot hirdet meg.

A Törvény 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a ké-

ményseprô-ipari közszolgáltatás biztosítása a fôvárosi

önkormányzat kötelezô feladata. 

Budapest Fôváros Önkormányzatát terhelô törvényi

kötelezettség az ellátás megszervezésének kötelezettsé-

gét, illetve a közszolgáltatás megszervezéséért való

(köz)jogi felelôsséget jelenti.

A kazán- és kéménytisztítási szolgáltatások (Közössé-

gi Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) hivatkozási száma:

74724000-0) tekintetében a közbeszerzési jog fejlôdését

és a Római Szerzôdés elôírásain alapuló közösségi jogal-

kotás intézményeit is figyelembe kell venni. Ez indokol-

ja a közszolgáltatás pályázatos megszervezése helyett

más, a további elôírásokat és az ellátás biztonságát szol-
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gáló közszolgáltató kiválasztási forma meghatározását a

Rendelet módosítása keretében. A Rendelet módosítás

következtében a pályázat alapján kiválasztott kizárólagos

jogú közszolgáltató mellett kijelöléssel meghatározott

kizárólagos jogú közszolgáltató is elláthatja a kötelezô

kéményseprô-ipari közszolgáltatás feladatait, ha egyéb-

ként megfelel a módosítás szerinti feltételeknek.

A közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX. törvény

(Kbt.) 29. § (2) bekezdés h.) pontja szerint nem szükséges

a közbeszerzési eljárás lefolytatása szolgáltatás megren-

delése esetében, ha a szolgáltatást a Kbt. 22. § (1) bekez-

désében meghatározott ajánlatkérôk valamelyike vagy

általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló

kizárólagos jog alapján nyújtja. A Kbt. alapján kizáróla-

gos jog a jogszabály alapján egy vagy csak korlátozott

számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott

tevékenység folytatására, illetôleg cselekményre, össz-

hangban az Európai Közösséget létrehozó szerzôdéssel. 

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A Kbt. elôírásai alapján, a Rendelet javasolt módo-

sítása lehetôvé teszi, hogy a kéményseprô-ipari tevé-

kenységgel kapcsolatos közszolgáltatást nyújtó közszol-

gáltató kiválasztása nyilvánosan meghirdetett pályázat

mellett a Rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított kizá-

rólagos jog útján is, amelyhez a módosítás 3. §-a további

feltételeket is meghatároz. 

A 3. §-hoz

A kéményseprô-ipari tevékenységgel kapcsolatos a

jogszabály módosításokkal kijelölt közszolgáltatást

nyújtó, kizárólagos jogú szolgáltató Budapest Fôváros

közigazgatási területén, a korábban pályázat alapján a

közszolgáltatás feladatainak ellátásával 2007. december

31. napjáig közszolgáltatási szerzôdés keretében meg-

bízott FÔKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari Kft.

(továbbiakban: Szolgáltató).

A Szolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthetô közszol-

gáltatási szerzôdés a Fôvárosi Közgyûlés által jóvá-

hagyott tartalommal. A közszolgáltatási szerzôdésre, a

Szolgáltató által ellátott közszolgáltatás feltételeire és

díjára egyebekben e rendelet elôírásait megfelelôen

alkalmazni kell.

A Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerzôdésének

idôtartama alatt a közszolgáltatás teljesítéséhez rendel-

keznie kell a vonatkozó ágazat-szakmai jogszabályokban,

valamint a Rendeletben elôírt feltételekkel. A Szolgáltató

kizárólag addig jogosult teljesíteni a kéményseprô-ipari

tevékenységgel kapcsolatos közszolgáltatást, ameddig 

a Szolgáltató esetében teljesülnek a Rendelet 9. §-ban

meghatározott feltételek.

A 4. §-hoz

A Rendelet módosítás hatályba lépésérôl rendelkezik. 
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Budapest Fôváros Közgyûlése (a továbbiakban: Köz-

gyûlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § a) pont-

jában kapott felhatalmazás alapján a következô önkor-

mányzati rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet (a to-

vábbiakban: Rendelet) mellékletének II. kerület 1. Épüle-

tek, építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Hûvösvölgyi út 21–23. 11 607/5 egykori Hadapród-
iskola Fôkapu 
és porta épület,
Fôépület
1895–1896.”

(2) A Rendelet mellékletének XVIII. kerület 1. Épüle-

tek, építmények pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Nemes utca 14. 140 695 patika
Nemes utca 19. 144 399 rk. templom
= Ady Endre utca 90–92.”

2. §

(1) A Rendelet mellékletének XVI. kerület 1. Épüle-

tek, építmények pontjából az alábbi szövegrész hatályát

veszti:

„Pilóta utca 15. 106 028 Nagy Károly villája,
= Hunyadvár utca 28. Nagy Károly”

3. §

E rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép

hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS 

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

63/A. § a) pontja a Fôvárosi Önkormányzat hatáskörébe

utalja a fôváros városképe, történelme szempontjából

meghatározó épített és természeti környezetének a Köz-

gyûlés rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Köz-

gyûlés az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendeletét,

amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel

kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése ér-

telmében a helyi védettség alá helyezésrôl, illetve annak

megszüntetésérôl a Közgyûlés rendelettel dönt.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

Az idézett közgyûlési rendelet 4.§ (1) bekezdés értel-

mében a helyi védettség alá helyezésrôl, illetve annak

megszüntetésérôl a Közgyûlés rendelettel dönt.

A jogbiztonság és a jogalkalmazás megkönnyítése 

érdekében mondja ki a rendelet, hogy a azon épületek

adatait, melyeknek a helyi védettsége megszûnik, az

alaprendelet mellékletét képezô jegyzékbôl törölni kell.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének idôpontját a kihirdetést

követô hónap elsô napjában célszerû megállapítani.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény

63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet

alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekez-

désében kapott felhatalmazás alapján a következô ren-

deletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

(X. 15.) számú Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét

képezô 1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet 1/a–b.

számú mellékletben foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép

hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés

külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk

közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok

kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városren-

dezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevé-

kenységét. A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendelet

1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz.

mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosí-

tását általában a kerületi önkormányzatok kezdeménye-

zik, a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendeletben

foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet

mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének

megfelelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének meg-

felelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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tésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.).



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésé-

ben kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet

alkotja. 

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet

(továbbiakban: SzMSz) 6. számú melléklete VII. Okta-

tási és Ifjúságpolitikai Bizottság fejezet 6. cím 3. pontja

helyébe az alábbi pont lép: 

„3. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Diákotthon – Српско

забавиште‚ основна школа‚ гимназиjа и Ђачки

дом Никола Тесла

Bp. VII., Rózsák tere 6–7.”

2. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 7. cím 5., 17. és 19. pontjai

helyébe az alábbi pontok lépnek: 

a) „5. Jelky András Ruhaipari és Mûvészeti 
Szakközépiskola 
Bp., VIII., Rákóczi tér 4.”

b) „17. Trefort Ágoston Kéttannyelvû Fôvárosi 
Gyakorló Szakközépiskola 
Bp., XIX., Kossuth tér 12.”

c) „19. Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fôvárosi 
Gyakorló Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
Bp., XXI., Kossuth Lajos utca 12.”

3. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 8. cím 5., 9. és 16. pontjai

helyébe az alábbi pontok lépnek:

a) „5. Arany János Mûszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola
Bp., VII., Nyár utca 9.”

b) „9. Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzô Iskola
Bp., IX., Illatos út 2–4.”

c) „16. Ybl Miklós Építôipari Szakképzô Iskola
Bp., XIV., Várna utca 21/B.”

4. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 9. cím 7. és 12. pontjai 

helyébe az alábbi pontok lépnek: 

a) „7. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
Bp., X., Gyakorló utca 21–23.”

b) „12. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola
Bp., XX., Vörösmarty utca 30.”

5. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 14. cím 5. pontja helyébe

az alábbi szövegrész lép: 

„5. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon
Bp., X., Újhegyi sétány 9–11.”

6. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 15. cím 5. és 6. pontjai 

helyébe az alábbi pontok lépnek: 

a) „5. Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Diákotthon
Bp., XIV. Mexikói út 60–64.”

a) „6. Fôvárosi Beszédjavító Intézet és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Bp., V. Deák Ferenc utca 17.”

7. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 16. cím helyébe az alábbi

szövegrész lép: 

„16. cím

Kórusiskola

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Szakközépiskola
Budapest, I., Toldy Ferenc u. 28–30.”
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8. §

Az SzMSz 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-

ságpolitikai Bizottság fejezet 19. cím 5., 6. és 7. pontjai

helyébe az alábbi pontok lépnek: 

a) „5. 4. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp., II, Csalogány utca 43.”

b) „6. 1. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp., XI. Rácz László utca 73.”

c) „7. 3. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Bp., V. Deák Ferenc utca 17.”

9. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS 

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés döntött az Arany János Épü-

letgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, az Éltes 

Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon 

és Módszertani Intézmény, az Építôipari és Díszítô-

mûvészeti Szakképzô Iskola, a Jelky András Ruhaipari

Szakközépiskola és Gimnázium, a Kézmûipari Szakkö-

zépiskola és Szakiskola, Kodály Zoltán Magyar Kórus-

iskola, a Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fôvárosi Gyakorló

Mûszaki Középiskola és Szakiskola, a Közgazdasági

Szakközépiskola, a Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Álta-

lános Iskola, Diákotthon és Gimnázium, a Trefort Ágos-

ton Kéttannyelvû Középiskola, és a Varga Jenô Közgaz-

dasági Szakközépiskola és Szakiskola elnevezésének,

valamint az 1. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet

Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, a 3. Számú Fô-

városi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és Reha-

bilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató

Központ, a 4. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizs-

gáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógype-

dagógiai Szolgáltató Központ, a Fôvárosi Beszédjavító

Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon

székhelyének megváltoztatásáról. A bekövetkezett név-

és székhelyváltozásra tekintettel a Fôvárosi Közgyûlés

módosította az intézmények alapító okiratait. Ezzel ösz-

szefüggésben az intézmények elnevezésében és szék-

helyében bekövetkezett változás az SzMSz 6. számú

mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen törli az

intézmények régi nevét, az intézmények új elnevezései

pedig bevezetésre kerülnek. 

A 6. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen törli az

intézmények régi székhelyét, az intézmények új székhe-

lye pedig bevezetésre kerül. 

A 7. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen törli az

intézmény régi nevét, az intézmény új elnevezése pedig

bevezetésre kerül. 

A 8. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen törli az

intézmények régi székhelyét, az intézmények új székhe-

lye pedig bevezetésre kerül. 

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 

7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi ren-

deletet alkotja.

1. §

A 83/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. számú önkormányza-

ti rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (5) m.) pontja 2008.

szeptember 1-jén hatályba lép.

2. §

(1) A R. 1. § (2) bekezdés helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„(2) A különbözô havi bérletek tetszôleges kezdônap-
pal válthatóak, érvénytartamuk egy hónap. Az adott
hónap adott napjától a következô hónapnak a kezdô-
napot megelôzô napjáig használható, a hónap 1-jei kez-
dônap esetén a hónap utolsó napjáig érvényes. (Például
a hónap 10-étôl váltott bérlet a következô hónap 9-éig
érvényes). Használatuk igazolványhoz kötött: a teljesárú
bérletek csak általános bérletigazolványban, a tanuló
bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, a nyugdíjas,
és a mozgáskorlátozott értékszelvények csak érvényes
nyugdíjas bérletigazolványban, a kisgyerekes bérletek
csak kisgyerekes bérletigazolványban használhatók. 
A teljesárú budapesti egyesített havi bérletek a Volánbusz
Zrt. által kiadott Volán BKSZ dolgozói bérletiga-
zolványokkal is használhatók.”

(2) A R. 6. § (1) bekezdés helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„(1) Az utazási kedvezmények körét – a mozgáskorlá-
tozott és a kisgyerekes havi bérlet kivételével – a közfor-
galmú személyszállítási utazási kedvezményekrôl szóló
kormányrendelet tartalmazza.”

(3) A R. 6. § (3) bekezdésének számozása (6)-ra vál-

tozik. A Rendelet új (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kisgyerekes havi bérlet igénybevételére jogosult
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti
lakcímmel rendelkezô személy, aki gyermekgondozási
segély (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET)
folyósításában részesül.

(4) A kisgyerekes bérletre való jogosultságot a (3) be-
kezdésben felsorolt juttatásokról a kifizetôhelytôl kapott
eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásá-
val lehet igazolni, amely nem lehet 6 hónapnál régebbi.
A BKV Zrt. által kijelölt helyeken a jogosultak számára
„kisgyerekes” bérletigazolványt állítanak ki, amelynek
érvényessége egy évig, de legfeljebb a juttatás folyósítá-
sának idôtartamáig tart. Az igazolvány a lejáratkor a
jogosultág fennállása esetén meghosszabbítható, amely-
hez a jogosultág ismételt igazolása szükséges. A meg-
hosszabbított érvényesség is legfeljebb a juttatás folyósí-
tásának idôtartamáig terjedhet. A „kisgyerekes” bérlet-
igazolvány kiállításának díja a többi bérletigazolványéval
megegyezôen 200 Ft.

(5) A kisgyerekes bérletigazolvány annak lejárata
után, ha az abban használt kisgyerekes bérletszelvény
érvényességének kezdônapja a bérletigazolvány lejárati
dátumánál régebbi vagy legfeljebb azzal azonos, a bér-
letszelvény érvényességének végéig még jogszerûen hasz-
nálható.”

(4) A R. 7. § (5) bekezdés m) pontja helyébe az aláb-

bi rendelkezés lép:

„m) az arcképes összvonalas 
»kisgyerekes« havi bérlet ára:            3250 Ft”

3. §

Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.

fôjegyzô fôpolgármester
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
27/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak 
legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl szóló

83/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályba lépésérôl és módosításáról



INDOKOLÁS

Általános indokolás 

A Fôvárosi Közgyûlés 83/2007. (XII. 28.) számú ön-

kormányzati rendelete a 7.§ (5) m) pontjában szereplô

„kismama” bérlet életbeléptetését újabb rendelethez

kötötte. Jelen rendelet erre hivatott, a bérlet nevének

módosításával egyidejûleg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 11. § (2) bekezdésében foglalt záró rendelkezés

alapján szükséges a hatályba lépésrôl intézkedni.

A 2. §-hoz

(1) A bérletek érvényességét szabályozza.

(2) A R. központi állami elôírásoktól eltérô ked-

vezményekre utal.

(3) A kisgyerekes bérlet igénybevételére jogosultak

körét, a jogosultság feltételeit és igazolásának módját

szabályozza.

(4) A megnevezés módosul.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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