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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
35/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló
30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	bekezdésében	meghatáro-

zott	 eredeti	 jogalkotói	hatáskörében,	 és	 az	Alaptörvény	
32.	cikk	(1)	bekezdés	a)	pontjában,	valamint	a	Magyaror-
szág	helyi	önkormányzatairól	szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	
törvény	23.	 §	 (4)	 bekezdés	4.	 pontjában	meghatározott	
feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

(1)	A	fővárosi	lakásrezsi-támogatásról	szóló	30/2020.	
(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet	2.	§	(2)	bekezdése	a	kö-
vetkező	c)	ponttal	egészül	ki:

(Díjtámogatásra	 az	 a	 rászoruló	 természetes	 személy	
jogosult,	aki)

„c)  megfelel a 3. §-ban, vagy a 3/A. §-ban meghatáro-
zott feltételeknek.”

(2)	A	fővárosi	lakásrezsi-támogatásról	szóló	30/2020.	
(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet	2.	§	(3)	és	(4)	bekezdése	
helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:

„(3) Díjtámogatással támogatható
a) a távhőszolgáltatás,
b) az ivóvíz-szolgáltatás,
c) a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
d) a szemétszállítási szolgáltatás,
e) a gázszolgáltatás, és
f) a villamosenergia-szolgáltatás

díjának a megfizetése.

(4) A díjtámogatás egyes alábbi típusai
a) távhődíj-támogatásként havonta 2000 Ft;
b)  víz-, csatorna- és szemétszállításidíj-támogatásként 

együttesen havonta 2000 Ft erejéig úgy, hogy az a 
(3) bekezdés
ba)  b) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában 

havonta 750 Ft,
bb)  c) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában 

havonta 750 Ft,
bc)  d) pontja szerinti szolgáltatás vonatkozásában 

havonta 500 Ft;
c) gázenergiadíj-támogatásként havonta 2000 Ft;
d) villamosenergiadíj-támogatásként havonta 2000 Ft 

összegben vehető igénybe.”

2. §

A	 fővárosi	 lakásrezsi-támogatásról	 szóló	 30/2020.	
(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet	a	következő	3/A.	és	3/B.	
§-sal	egészül	ki:

„3/A. § A 3. §-ban foglaltakon túl igénybe veheti a fő-
városi lakásrezsi-támogatást az is, aki a támogatás 
igénylésekor igazolja, hogy ő

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló tör-
vényben szabályozottak szerinti öregségi nyugdíj-
ban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetke-
zeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti já-
radékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok nö-
velt összegű járadékát is),

b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünteté-
séről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já-
randóságról szóló törvényben szabályozottak sze-
rinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati já-
randóságban, 

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátá-
sairól és egyes törvények módosításáról szóló tör-
vényben szabályozottak szerinti rehabilitációs ellá-
tásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a ki-
vételes rokkantsági ellátást is),

d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi 
rendeletben szabályozottak szerinti rokkantsági já-
radékban,

e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló tör-
vényben szabályozottak szerinti baleseti járadék-
ban,

f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítá-
si kedvezményeiről szóló kormányrendeletben sza-
bályozottak szerinti bányászok egészségkárosodási 
járadékában,

g) a bányászatról szóló törvényben szabályozottak 
szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény-
ben szabályozottak szerinti táncművészeti életjára-
dékban 

részesülő személy, és az a)–h) pont szerinti ellátásának 
havonta folyósított összege legfeljebb 170 ezer forint.

3/B. § (1) A 3. § szerinti igénylő legfeljebb két típusú 
díjtámogatásra jogosult

a) a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja, 
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b) a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja, vagy 
c) a 2. § (4) bekezdés b) és d) pontja

szerinti díjtámogatások párosításával, összesen havi 
4000 Ft összegben.

(2) A 3/A. § szerinti igénylő legfeljebb két típusú díjtá-
mogatásra jogosult

a) a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja, 
b) a 2. § (4) bekezdés b) és c) pontja, vagy 
c) a 2. § (4) bekezdés b) és d) pontja

szerinti díjtámogatások párosításával, összesen havi 
4000 Ft összegben, ha a 3/A. §-ban felsoroltak szerinti 
ellátásának havonta folyósított összege a 100 ezer forin-
tot nem haladja meg.

(3) A 3/A. § szerinti igénylő legfeljebb egy típusú díj-
támogatásra jogosult összesen havi 2000 Ft összegben, 
ha a 3/A. §-ban felsoroltak szerinti ellátásának havonta 
folyósított összege a 100 ezer forintot meghaladja.”

3. §

A	 fővárosi	 lakásrezsi-támogatásról	 szóló	 30/2020.	
(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet	4.	§	(1)	bekezdése	a	kö-
vetkező	d)	ponttal	egészül	ki:

[A	 díjtámogatásra	 jogosult	 az	 igénylését	 az	 Alapít-
ványnál	külön	erre	rendszeresített	és	közzétett	igénylőla-
pon	nyújthatja	be.	A	2.	§	(2)	bekezdés	szerinti	jogosultsá-
gi,	és	a	3.	§	szerinti	igénybevételi	feltételek	fennállásáról	
az	igénylőnek	csatolnia	kell	az	előírt	dokumentumokat,	
valamint	nyilatkozni	köteles,	megjelölve]

„d) a 3/A. § szerinti feltétel fennállásának és havi ösz-
szegének igazolása céljából az ellátás folyósítására vo-
natkozó legutolsó bizonylatot.”

4. §

A	 fővárosi	 lakásrezsi-támogatásról	 szóló	 30/2020.	
(VI.	 5.)	 önkormányzati	 rendelet	 5.	 alcíme	 a	 következő	
10/A.	§-sal	egészül	ki:

„10/A. § A fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló 
30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 35/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelet hatály-
balépésekor már folyósított támogatás azzal egyidejűleg 
megszűnik, hogy ugyanazon személy részére a 3/B. § (1) 
vagy (2) bekezdése szerinti két típusú újabb díjtámogatás 
kerül megítélésre.”

5. §

A	 fővárosi	 lakásrezsi-támogatásról	 szóló	 30/2020.	
(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet

a)	1.	§-ában	az	„a	Budapest	Főváros	Önkormányzatá-
nak	(a	továbbiakban:	Fővárosi	Önkormányzat)	tu-
lajdonában,	illetve	résztulajdonában	lévő	közüzemi	
szolgáltatók”	 szövegrész	 helyébe	 az	„a közüzemi 
szolgáltatók” szöveg,

b)	2.	§	 (2)	bekezdés	a)	pontjában	az	„igénybe	veszi,	
és”	szövegrész	helyébe	az	„igénybe veszi,” szöveg,

c)	2.	§	(2)	bekezdés	b)	pontjában	a	„közvetlenül	vagy	
közvetve	 kötelezett.”	 szövegrész	 helyébe	 a	„köz-
vetlenül vagy közvetve kötelezett, és”	szöveg,

d)	4.	§	(1)	bekezdés	nyitó	szövegrészében	az	„az	Ala-
pítványnál	külön	erre	rendszeresített	és	közzétett”	
szövegrész	helyébe	az	„az Alapítvány által külön 
erre rendszeresített és az Alapítvány honlapján is 
közzétett” szöveg,

e)	4.	§	(1)	bekezdés	c)	pontjában	a	„végső	időpontját.”	
szövegrész	helyébe	a	„végső időpontját, továbbá” 
szöveg,

f)	 4.	§	(4)	bekezdésében	az	„utalja	át.”	szövegrész	he-
lyébe	az	„utalja át, vagy gondoskodik a díjtámoga-
tás összegének előre fizetős mérő feltöltése útján 
történő folyósításáról.”	szöveg,

g)	5.	§	(2)	bekezdésében	a	„számla-jóváírástól	kezdő-
dően”	szövegrész	helyébe	a	„számlajóváírástól, il-
letve az előre fizetős mérő első feltöltésétől kezdő-
dően” szöveg

lép.

6. §

Hatályát	 veszti	 a	 fővárosi	 lakásrezsi-támogatásról	
szóló	30/2020.	(VI.	5.)	önkormányzati	rendelet	4.	§	(1)	
bekezdés	b)	pontjában	az	„és”	szövegrész.

7. §

Ez	a	rendelet	2022.	október	1-jén	lép	hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
11/2022. (IX. 14.) utasítása 

a Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi befektetési szabályzatáról szóló  
88/2013. (X. 29.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás módosításáról

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	a	Bu-
dapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	
utasítás	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	52.	sorában	meghatározott	tárgykörben	a	Budapest	Főváros	Önkormányzatának	
pénzügyi	befektetési	szabályzatáról	szóló	88/2013.	(X.	29.)	főpolgármesteri	és	főjegyzői	együttes	utasítás	módosításáról	
az	alábbiak	szerint	rendelkezem.

1. §

A	Budapest	Főváros	Önkormányzatának	pénzügyi	befektetési	szabályzatáról	szóló	88/2013.	(X.	29.)	főpolgármesteri	
és	főjegyzői	együttes	utasítás	1.	melléklete	helyébe	az	1.	melléklet	lép.

2. §

Ez	az	utasítás	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	napon	lép	hatályba.

	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főpolgármester

III. rész
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1. melléklet a 11/2022. (IX. 14.) főpolgármesteri utasításhoz

„1. melléklet a 88/2013. (X. 29.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasításhoz

Befektetési partnerek és kockázati limitek

A B C D E F

Befektetési partner Saját tőke
(millió	Ft)

Hitelminősítés 
(hosszú lejáratú 

kötelezettség)

Saját tőke
25%-a

(millió	Ft)

Rating korrekció 
80%

(millió	Ft)

Kockázati 
limit összege
(millió	Ft)

1. OTP	Bank	Nyrt.* 3	036	766 Moody’s:	Baa1
S&P:	BBB- 759	192	 – 759	192	

2. K&H	Bank	Zrt.* 440	611	 Moody’s:	Baa1
Fitch:	BBB+ 110	153	 – 110	153	

3. CIB	Bank	Zrt.* 264	893 Fitch:	BBB 66	223	 52	979	 52	979

4. Raiffeisen	Bank	Zrt.* 279	682 Moody’s:	A3 69	921	 – 69	921

5. MKB	Bank	Nyrt.* 249	753	 Moody’s:	Baa3 62	438	 49	951	 49	951	

6. Gránit	Bank	Zrt.* 26	676 – 6 669 5	335	 5	335	

7. Erste	Bank	Hungary	
Zrt.* 454	054 Moody’s:	Baa1

Fitch:	BBB+ 113	514	 – 113	514

8. UniCredit	Bank	 
Hungary	Zrt.* 395	361 – 98	840	 79	072	 79	072	

9. Takarékbank	Zrt.* 106	401 – 26	600	 21	280	 21	280	

10. Commerzbank	Zrt. 26	159 – 6	540	 5	232	 5	232	

11. KDB	Bank	Európa	Zrt. 30	382	 – 7	596	 6	076	 6	076	

12. Magyar	Takarékszö-
vetkezeti	Bank	Zrt.* 78	432	 – 19	608	 15	686	 15	686	

*Magyar	állampapírok	elsődleges	forgalmazói

Forrás:	
–		a	„Saját	tőke”	összege	az	érintett	bankok	honlapján	elérhető	éves	jelentésekben	szereplő	2021.	december	31-ei	mér-
legadat;

–		a	Moody’s,	a	Fitch	és	az	S&P	hitelminősítések	a	hitelminősítők,	illetve	az	érintett	bankok	honlapján	elérhető	infor-
mációk.

Magyarország	országkockázati	minősítése	2022.	augusztus	30-án:
Hosszú	lejáratú	devizaadósság	 Moody’s		 Baa2	 Kilátások:	stabil
(Forrás:	www.mnb.hu)	 	 S&P	 	 BBB	 Kilátások:	stabil
	 	 	 	 Fitch	 	 BBB	 Kilátások:	stabil”

s
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

723/2022. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	úgy	dönt,	hogy	a	főváros	területén	névtelen	közterületeket	nevez	el	az	aláb-
biak	szerint:

Kerület Helyrajzi	szám Új	elnevezés
VIII. 35903/2.	hrsz.-ú	névtelen	közterület Benyovszky	Móric	tér
XI. 3519/8.	hrsz.-ú	névtelen	közterület Sósfürdő	tér

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

A	Budapest XI. kerület 1308/9.,	1308/10.,	1309/10.	és	1313/5.	hrsz.-ú	névtelen	közterületek	a	Virágkertész	utca	
természetes	folytatásaként	felveszik	a	

Virágkertész utca

elnevezést.

s

s

V. rész
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