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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
61/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2020. (II. 5.) 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 hatás-
körében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. §-a a kö-
vetkező 12a. ponttal egészül ki:

[Budapest Főváros Önkormányzata önként vállalt fel-
adatai:]

...
„12a. a Fővárosi Önkormányzat közvetlen vagy köz-

vetett tulajdonában, használatában, kezelésében álló pi-
acok fenntartása, illetve működtetése,”

(2) Az SZMSZ 2/A. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„2/A. § Budapest Főváros Önkormányzata önként vál-
lalt feladata továbbá a SARS-CoV-2 koronavírus világ-
járvány következményeinek elhárításával összefüggésben 
a főváros területén a fővárosi közfeladatok ellátásának 
folyamatos biztosítása, a fővárosi lakosok egészségének 
és életének védelme érdekében – helyi önkormányzati 
forrásból nyújtott egészségügyi ellátásként – a SARS-
CoV-2 fertőzés előszűrése, illetve szűrése, szükség sze-
rint az érintett kerületi önkormányzat, illetve az általa 
fenntartott vagy megbízott egészségügyi intézmény be-
vonásával.”

2. §

Az SZMSZ 106. §-a a következő (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Az ügyfélfogadást a Főpolgármesteri Hivatal-
ban a dolgozók – a főjegyző által meghatározottak sze-
rint – személyes megjelenéssel, vagy elektronikus hírköz-
lési szolgáltatások igénybevétele útján is biztosíthatják.”

3. §

Az SZMSZ 

a) 11. §-ában az „alkalmazásában közlés” szövegrész 
helyébe az „alkalmazásában közlés, illetve nyilatkozat 
írásbeli megtétele” szöveg,

b) 112. § (1) bekezdésében az „– a (2) és (3) bekez-
désben meghatározott kivételekkel –” szövegrész helyé-
be az „– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételek-
kel –” szöveg,

c) 112. § (3) bekezdésében a „valamint a 46. és 47. al-
cím” szövegrész helyébe a „valamint a 46. alcím” szöveg 

lép.

4. §

Az SZMSZ 112. §-a a következő (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A 47. alcím 2021. március 1-jén lép hatályba.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző  főpolgármesters
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
62/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló
27/2013. (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 hatás-
körében, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés c) és e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználá-
sának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében 
az „épületek és közterületek felújításához” szövegrész 
helyébe az „épületek, belső udvarok és közterületek fel-
újításához” szöveg lép.

(2) Az R. 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A pályázatok az alábbi programok megvalósulására 
irányulhatnak:]

...

„f) „F” program: Társasházi és lakásszövetkezeti 
lakóépületek udvarzöldítési programja.”

(3) Az R. 5. § (2) bekezdésében az „az „A”, „B”, „C”, 
„D” programok esetében” szövegrész helyébe az „az 
„A”, „B”, „C”, „D” és „F” programok esetében” szö-
veg lép.

(4) Az R. a következő 4/B. alcímmel egészül ki: 

„4/B. „F” program: Társasházi és lakásszövetkezeti  
lakóépületek udvarzöldítési programja

17/B. § (1) A támogatási programra azok a társasházak 
és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek 

lakóépületei zártudvaros, keretes, vagy csatlakozó udva-
ros zárt belső területtel rendelkeznek.

(2) A program keretében vissza nem térítendő támoga-
tás vehető igénybe az alábbi munkákra és beszerzésekre:

a) udvarrendezési célból szükséges aszfalt, beton fel-
törése, egyéb burkolatbontási munkák;

b) termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talaj-
javító és tápanyagpótló szerek beszerzése, terítése, 
földmunkák elvégzése;

c) növényorvosi, favédelmi, idősfaápolási munkála-
tok;

d) növénytelepítés, zöldfal létesítése;
e) padok, asztalok, ágyások, hulladékgyűjtők, kom-

posztkeretek, kerékpártárolók, gyalogos burkolatok 
és egyéb kertberendezési elemek kialakítása, elhe-
lyezése, az ezekhez szükséges alapanyagok beszer-
zése;

f) öntözőrendszer, csobogó, ivókút, esővízgyűjtő, drén 
kialakítása vagy beszerzése;

g) kerti szerszámok, kerti gépek beszerzése vagy bér-
lése;

h) futónövényekhez vagy zöldfal létesítéséhez szüksé-
ges rács, háló és egyéb elemek beszerzése, illetve 
ezek kialakítása; 

i) az a)–f) pontokban meghatározott munkák előké-
szítése, megtervezése és lebonyolításuk megszer-
vezése.

(3) A program keretében elnyerhető, vissza nem térí-
tendő támogatás maximális összegét – legfeljebb az össz-
költség 80%-áig – a mindenkori pályázati kiírás tartal-
mazza.

(5) Az R. 19. § i) pontja helyébe a következő rendel-
kezés lép: 

[A pályázatoknak tartalmaznia kell legalább]
...

„i) annak igazolását, hogy a társasház, lakásszövet-
kezet részére a lakóépület fekvése szerinti kerületi ön-
kormányzat is biztosított támogatást a pályázat szerinti 
felújításhoz; vagy nyilatkozat a társasház, lakásszövetke-
zet részéről arra vonatkozóan, hogy a lakóépület fekvé-
se szerinti kerületi önkormányzat nem biztosított támoga-
tást a pályázat szerinti felújításhoz.”
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(6) Az R. 20. §-ában a „formai értékelése alapján a Fő-
városi Közgyűlés egyszeri hiánypótlásra adhat lehetősé-
get” szövegrész helyébe a „formai vizsgálatát követően 
egyszeri hiánypótlásra van lehetőség” szöveg lép.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.  Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző  főpolgármesters
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
63/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai 
által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 

29/2013. (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 a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 
(1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésé-
nek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek és a családok átmeneti otthonai által biztosított el-
látások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 
29/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiak-
ban: R.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(2) Az elhelyezés iránti kérelmet a szenvedélybete-
gek a 1103 Budapest, Vaspálya utca 56. szám alatt mű-
ködtetett Felvételt Előkészítő Teamhez (FET) nyújtják be, 
mindenki más a 1134 Budapest, Dózsa György út 152. 
szám alatt működtetett FET-hez nyújtja be. A kérelem 
előterjesztésekor egyidejűleg be kell nyújtani e rendelet 
2. melléklet „B” adatlap szerinti Egészségi állapotra vo-
natkozó igazolást és a 3. melléklet szerinti „C” adatlap 
Jövedelemnyilatkozat hiánytalanul kitöltött formanyom-
tatványt.”

(2) Az R. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(8) Az éjjeli menedékhely ellátása nyitvatartási idő-
ben történő személyes megjelenés útján vehető igénybe. 
Az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éj-
szakára szól, és legfeljebb az éjjeli menedékhely bezárá-
sáig tart.”

2. § 

Hatályát veszti az R.

1. 1. melléklet 1.1.8.2.2. pontja,

2. 1. melléklet 2.2.2.5. pontja, és

3. 1. melléklet 2.2.3.4. pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon 
lép hatályba. 

dr. Számadó Tamás s. k.  Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző  főpolgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése értelmében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzetben a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva a főpolgármester az 

1514/2020. (XI. 26.) sz. határozattal

a Budapest I. kerület 14179 és 14180/3 hrsz.-ú ingatlanokon áthaladó, a Szabó Ilonka utcát és a Toldy Ferenc 
utcát összekötő lépcsősornak a

Glücklich Vilma lépcső

elnevezést adta.

II. rész

s
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