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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
36/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest	Főváros	Önkormányzatának	Közgyűlése
	a	Magyarország	címerének	és	zászlajának	használatá-

ról,	valamint	állami	kitüntetéseiről	szóló	2011.	évi	CCII.	
törvény	 24.	 §	 (9)	 bekezdésében	 foglalt	 felhatalmazás	
alapján,	az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	i)	pontjá-
ban	meghatározott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1.	Általános	rendelkezések

1. §

(1)	Budapest	Főváros	Önkormányzatának	Közgyűlése	
(a	 továbbiakban:	 Közgyűlés)	 a	 kimagasló	 teljesítmény	
iránti	megbecsülés	méltó	kifejezésére,	elismerésére	a	kö-
vetkező	helyi	önkormányzati	elismeréseket	(a	továbbiak-
ban:	elismerés)	alapítja:

a)	 Budapest	Díszpolgára,
b)	 Pro	Urbe	Budapest	díj,
c)	 Budapestért	díj,
d)	 Főváros	Szolgálatáért	díj,
e)	 Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgála-

tért	emlékgyűrű,
f)	 Főpolgármesteri	Dicséret,
g)	 Bárczy	István-díj,
h)	 Zalabai	Gábor-díj,
i)	 Dr.	Barna	Sándor-díj,
j)	 Fővárosért	emlékzászló,
k)	 Csengery	Antal-díj,
l)	 Papp	László-díj,
m)	Ráday	Mihály-díj,	valamint
n)	 Budapest	Építészeti	Nívódíja,	Budapest	Építészeti	

Nívódíja	dicséret.

(2)	Budapest	Főváros	Önkormányzata
a)	díszsírhelyet	adományozhat,	és
b)	elhunyt	személyt	Budapest	Főváros	saját	halottjává	

nyilváníthat.

2. §

(1)	Az	elismerés	adományozásáról	–	ha	e	rendelet	el-
térően	nem	rendelkezik	–	a	Közgyűlés	a	főpolgármester	
jelölése	alapján	dönt.

(2)	A	Közgyűlés	az	egyes	elismerésre	jelöltekről	önál-
ló	határozatot	hoz.

(3)	Elhunyt	személy	részére	elismerés	akkor	adomá-
nyozható,	ha	azt	e	rendelet	kifejezetten	megengedi.

3. §

(1)	Elismerés	adományozására	–	ha	e	rendelet	eltérően	
nem	rendelkezik	–	bárki	javaslatot	tehet.

(2)	Az	elismerés	adományozására	vonatkozó	javasla-
tot	–	a	pályázat	útján	történő	adományozás	kivételével	–	
az	átadás	e	rendelet	szerinti	időpontját	megelőző	kilenc-
venedik	napig	a	főpolgármesternél	kell	megtenni.

(3)	A	javaslat	tartalmazza
a)	az	elismerésre	javasolt	természetes	személy	családi	

és	utónevét,	 jogi	személy	esetén	megnevezését	és	
adószámát,	 jogi	 személyiséggel	 nem	 rendelkező	
szervezet	esetén	a	megnevezését,

b)	azt	a	tényt,	hogy	a	javaslat	posztumusz	adományo-
zásra	vagy	csoportnak	történő	adományozásra	vo-
natkozik,	valamint

c)	az	 elismerés	 adományozására	 vonatkozó	 javaslat	
indokait.

4. §

(1)	Az	elismerés	adományozásáról	szóló	határozatot	a	
Fővárosi	Közlönyben	közzé	kell	tenni.

(2)	Az	elismerésekről	a	Főpolgármesteri	Hivatal	elis-
merésenként	 naprakész	 nyilvántartást	 vezet,	 amely	 tar-
talmazza

a)	az	elismerésben	részesült	természetes	személy	ne-
vét,	 jogi	 személy	 vagy	 jogi	 személyiséggel	 nem	
rendelkező	szervezet	megnevezését,

b)	az	elismerés	adományozása	indokának	rövid	meg-
jelölését,

c)	az	 elismerés	 adományozásáról	 rendelkező	 döntés	
megjelölését,	és

d)	az	elismerés	adományozásának	időpontját.

(3)	A	(2)	bekezdés	szerinti	nyilvántartások	tartalmaz-
zák	a	fővárosi	kitüntető	díjak	alapításáról	és	adományo-
zásáról	 szóló	 28/1992.	 (X.	 1.)	 önkormányzati	 rendelet,	
valamint	 a	 díszpolgári	 cím	 adományozásáról	 szóló	
26/1993.	(VIII.	1.)	önkormányzati	rendelet	alapján	ado-
mányozott	elismeréseket	is.
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(4)	A	 nyilvántartásokat	 a	 Főpolgármesteri	 Hivatal	 a	
budapest.hu	honlapon	közzéteszi.

5. §

(1)	Az	elismerést	–	ha	e	rendelet	eltérően	nem	rendel-
kezik	–	a	főpolgármester	vagy	az	általa	kijelölt	személy	
adja	át.

(2)	Az	elismerést
a)	az	elismerésben	részesült	természetes	személynek,	

jogi	személy	vagy	jogi	személyiséggel	nem	rendel-
kező	szervezet	képviselőjének,

b)	posztumusz	adományozott	elismerés	esetén	az	elis-
merésben	részesült	hozzátartozójának

kell	átadni.

(3)	Az	elismerés	átadható	a	(2)	bekezdésben	meghatá-
rozott	személy	által	megjelölt	személynek	is.

6. §

Az	elismerés	az	adományozásról	szóló	döntés	erre	irá-
nyuló	 rendelkezése	esetén	az	e	 rendeletben	meghatáro-
zott	időponttól	eltérő	időpontban	is	átadható.

7. §

(1)	Az	elismerés	adományozásáról	az	elismerésben	ré-
szesült	természetes	személy,	jogi	személy	vagy	jogi	sze-
mélyiséggel	nem	 rendelkező	 szervezet	 (a	 továbbiakban	
együtt:	elismerésben	részesült)

a)	az	 elismerésben	 részesült	 nevét	 vagy	megnevezé-
sét,

b)	az	elismerés	megnevezését,
c)	az	elismerés	adományozásának	indokait,	és
d)	az	elismerés	átadásának	időpontját

tartalmazó	oklevelet	kap.

(2)	Posztumusz	 adományozás	 esetén	 az	 elismeréssel	
nem	jár	a	rendeletben	az	egyes	elismerésekhez	kapcsoló-
dóan	meghatározott	pénzjutalom.

8. §

(1)	Vissza	kell	vonni	az	elismerést,	ha	az	elismerésben	
részesült	arra	méltatlanná	válik.

(2)	Méltatlanná	válik	az	elismerésre	az	elismerésben	
részesült,	ha

a)	–	az	elítéléshez	fűződő	hátrányos	jogkövetkezmé-
nyek	alóli	mentesítésre	tekintet	nélkül	–	szándékos	
bűncselekmény	miatt	jogerősen	szabadságvesztés-
re	ítélik,	vagy

b)	az	elismerést	megelőzően	tanúsított,	de	az	elisme-
rés	adományozásakor	nem	ismert	magatartása	vagy	
az	 elismerés	 adományozását	 követően	 tanúsított	

magatartása	összeférhetetlen	az	elismerés	által	kép-
viselt	értékekkel.

(3)	A	méltatlanná	válás	tényét	a	főpolgármester	előter-
jesztésére	a	Közgyűlés	állapítja	meg,	és	egyidejűleg	visz-
szavonja	az	elismerést.

(4)	Elismerés	 visszavonása	 esetén	 a	 főjegyző	 törli	 a	
4.	§	 (2)	bekezdésben	meghatározott	nyilvántartásból	az	
elismeréshez	kapcsolódó	adatokat.	

9. §

(1)	A	Főpolgármesteri	Hivatal	mint	adatkezelő
a)	a	 javaslatot	 tevő	 személy	 nevét	 és	 a	 javaslatában	

megjelölt	 további	 személyes	 adatait	 az	 elismerés	
adományozása	 céljából	 az	 önkormányzati	 hivata-
lok	 egységes	 irattári	 tervének	 kiadásáról	 szóló	
78/2012.	 (XII.	 28.)	 BM	 rendelet	 mellékletében	
meghatározott	megőrzési	idő	szerinti	időtartamban,

b)	az	 elismerésre	 javasolt	 vagy	 pályázatot	 benyújtó,	
de	elismerésben	nem	részesült	személynek	az	elis-
merésre	tett	javaslatot	megalapozó	érdemeire	köz-
vetlenül	 vonatkozó,	 az	 elismerés	 adományozásá-
hoz	figyelembe	veendő	adatokat	az	elismerésre	ér-
demesség	megállapítása	céljából	az	elismerés	ado-
mányozásáról	való	döntés	meghozataláig,

c)	az	elismerésben	részesült
ca)	 nevét	 és	 az	 elismerésre	 méltatott	 érdemeire	

közvetlenül	 vonatkozó,	 az	 elismerés	 adomá-
nyozásához	 figyelembe	 vett	 adatokat	 az	 elis-
merésre	érdemesség	megállapítása	céljából	az	
elismerés	adományozásáról	szóló	döntés	meg-
hozataláig,

cb)	 az	 elismerés	 átadásához	 szükséges	 adatait	 az	
elismerés	átadása	céljából	az	elismerés	átadá-
sáig,	továbbá

cc)	 a	pénzjutalom	számfejtéséhez	és	kifizetéséhez	
szükséges	adatait	a	pénzjutalom	kifizetése	cél-
jából	 az	 önkormányzati	 hivatalok	 egységes	
irattári	 tervének	 kiadásáról	 szóló	 78/2012.	
(XII.	28.)	BM	rendelet	mellékletében	meghatá-
rozott	megőrzési	idő	szerinti	időtartamban,

d)	posztumusz	adományozott	elismerés	esetén	az	elis-
merésben	részesült	hozzátartozójának	vagy	az	álta-
la	megjelölt	személynek	a	nevét,	valamint	az	elis-
merés	 átadásához	 szükséges	 személyes	 adatait	 az	
elismerés	 átadása	 céljából	 az	 elismerés	 átadásáig,	
továbbá

e)	 jogi	 személynek	 vagy	 jogi	 személyiséggel	 nem	
rendelkező	 szervezetnek	 adományozott	 elismerés	
esetén	 a	 jogi	 személy	 vagy	 jogi	 személyiséggel	
nem	 rendelkező	 szervezet	 képviselőjének	 vagy	
kapcsolattartójának	nevét	és	az	elismerés	átadásá-
hoz	 szükséges	 személyes	 adatait	 az	 elismerés	 át-
adása	céljából	az	elismerés	átadásáig

kezeli.
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(2)	A	Főpolgármesteri	Hivatal	mint	adatkezelő
a)	a	4.	§	(2)	bekezdésében	előírt	nyilvántartás	vezeté-

se	céljából	a	nyilvántartásban	szereplő	adatokat	ha-
tározatlan	ideig	vagy	8.	§	(4)	bekezdése	szerinti	tör-
lésig,	és

b)	az	 elismerés	 adományozásáról	 szóló	 döntésnek	 a	
Fővárosi	Közlönyben	 történő	 közzététele	 céljából	
az	ott	meghatározott	személyes	adatokat	határozat-
lan	ideig

kezeli.

(3)	 Az	 adatkezelés	 részletes	 szabályait	 tartalmazó	
adatkezelési	tájékoztatót	a	főjegyző	a	budapest.hu	honla-
pon	teszi	közzé.

2.	Budapest	Díszpolgára	elismerés

10. §

(1)	Budapest	Díszpolgára	elismerés	annak	a	természe-
tes	 személynek	 adományozható,	 aki	 Budapest	 Főváros	
fejlődése,	gyarapodása	és	hírnevének	öregbítése	érdeké-
ben	kiemelkedő	tevékenységet	végzett.

(2)	Budapest	Díszpolgára	elismerés	–	az	(1)	bekezdés-
ben	meghatározott	feltételek	megfelelő	alkalmazásával	–	
posztumusz	 is	adományozható	az	adományozás	évében	
vagy	az	azt	megelőző	naptári	évben	elhunyt	személynek.

(3)	Budapest	Díszpolgára	elismerés	évenként	hat	élő,	
továbbá	posztumusz	két	személynek	adományozható.

11. §

A	Budapest	Díszpolgára	 elismerés	 évente,	Budapest	
Főváros	ünnepnapja	alkalmából	kerül	átadásra.

12. §

(1)	Budapest	díszpolgára
a)	 tárgyi	emlékként	emlékéremre,
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
tízszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra,

c)	halálát	követően
ca)	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 költségén	

díszsírhelyre	és
cb)	 Budapest	Főváros	saját	halottjaként	való	elte-

mettetésre
jogosult.

(2)	A	Budapest	Díszpolgára	elismeréssel	járó	oklevél	
és	az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	emlékérem	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

3.	Pro	Urbe	Budapest	díj

13. §

(1)	Pro	Urbe	Budapest	díj	elismerés	adományozható	
annak	a	természetes	személynek,	jogi	személynek	vagy	
jogi	 személyiséggel	 nem	 rendelkező	 szervezetnek,	 aki	
vagy	 amely	 Budapest	 Főváros	 érdekében	 kiemelkedő	
eredményességű,	maradandó	értékű	 tevékenységet	vég-
zett.

(2)	Pro	Urbe	Budapest	díj	elismerés	–	az	(1)	bekezdés-
ben	meghatározott	feltételek	megfelelő	alkalmazásával	–	
posztumusz	 is	adományozható	az	adományozás	évében	
vagy	az	azt	megelőző	naptári	évben	elhunyt	személynek.

(3)	Pro	Urbe	Budapest	díj	elismerés	évenként	hat	élő	
személynek	vagy	szervezetnek,	továbbá	posztumusz	két	
személynek	adományozható.

14. §

A	 Pro	 Urbe	 Budapest	 díj	 évente,	 Budapest	 Főváros	
ünnepnapja	alkalmából	kerül	átadásra.

15. §

(1)	A	Pro	Urbe	Budapest	díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
ötszörösével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

4.	Budapestért	díj

16. §

(1)	Budapestért	díj	elismerés	adományozható	a	tudo-
mány,	a	művészet,	a	fejlesztés,	a	kutatás,	a	gyógyítás,	az	
oktatás-nevelés,	a	sport,	a	gazdaság	terén,	vagy	a	közös-
ség,	valamint	Budapest	Főváros	érdekében	kifejtett	pél-
daértékű,	magas	színvonalú	munka	elismeréseként.

(2)	Budapestért	díj	elismerés	évenként	tizenkét	termé-
szetes	személynek,	jogi	személynek	vagy	jogi	személyi-
séggel	nem	rendelkező	szervezetnek	adományozható.

17. §

A	Budapestért	díj	elismerés	évente,	Budapest	Főváros	
ünnepnapja	alkalmából	kerül	átadásra.
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18. §

(1)	A	Budapestért	díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

5.	Főváros	Szolgálatáért	díj

19. §

(1)	Főváros	Szolgálatáért	díj	elismerés	adományozha-
tó	annak,	aki	a	Főpolgármesteri	Hivatal	köztisztviselője-
ként,	közszolgálati	ügykezelőjeként	vagy	munkavállaló-
jaként	kiemelkedő	munkát	végzett.

(2)	Főváros	Szolgálatáért	díj	 elismerés	 évenként	há-
rom	személynek	adományozható.

(3)	A	Főváros	Szolgálatáért	díj	elismerés	–	az	(1)	be-
kezdésben	meghatározott	 feltételek	megfelelő	 alkalma-
zásával	–	posztumusz	is	adományozható	szolgálatteljesí-
tés	közben	elhunyt	személynek.

20. §

A	Fővárosért	Szolgálatáért	díj	elismerés	adományozá-
sáról	a	főpolgármester	dönt.

21. §

A	Fővárosért	Szolgálatáért	díj	elismerés	évente,	a	köz-
szolgálati	tisztviselők	napja	alkalmából	kerül	átadásra.

22. §

(1)	A	Főváros	Szolgálatáért	díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	 adományozás	 évének	első	naptári	 napján	 irány-

adó	kötelező	 legkisebb	munkabér	 havi	 összegének	
háromszorosával	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

6.	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	
Közszolgálatért	emlékgyűrű

23. §

(1)	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgála-
tért	emlékgyűrű	elismerés	adományozható	a	kiemelkedő-
en	magas	színvonalú	közszolgálati	életpálya	elismerésé-
ül	 a	 Főpolgármesteri	 Hivatal	 azon	 köztisztviselőjének,	
közszolgálati	 ügykezelőjének	 vagy	 munkavállalójának,	
aki	a	társadalombiztosítási	szabályok	alapján	az	öregségi	
nyugdíjra	jogosult	és	a	Főpolgármesteri	Hivatalnál	eltöl-
tött	jogviszonyának	időtartama	eléri	a	tíz	évet.

(2)	A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgá-
latért	emlékgyűrű	évenként	harmincöt	személynek	ado-
mányozható.

24. §

(1)	A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgá-
latért	emlékgyűrű	elismerés	adományozásáról	a	főjegyző	
dönt.

(2)	A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgá-
latért	emlékgyűrű	elismerést	a	főjegyző	adja	át.

25. §

A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgála-
tért	emlékgyűrű	elismerés	évente,	a	közszolgálati	tisztvi-
selők	napja	alkalmából	kerül	átadásra.

26. §

A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgála-
tért	emlékgyűrű	elismeréssel	tárgyi	emlékként	aranygyű-
rű	jár,	amelynek	leírását	az	1.	melléklet	tartalmazza.

7.	Főpolgármesteri	Dicséret

27. §

(1)	Főpolgármesteri	Dicséret	elismerés	adományozható	
annak	 a	 természetes	 személynek,	 aki	 a	 Főpolgármesteri	
Hivatal	 köztisztviselőjeként,	 közszolgálati	 ügykezelője-
ként	vagy	munkavállalójaként,	illetve	a	Budapest	Főváros	
Önkormányzata	által	alapított	költségvetési	szervvel	vagy	
Budapest	Főváros	Önkormányzata	részesedésével	műkö-
dő	gazdasági	társasággal	fennálló,	foglalkoztatásra	irányu-
ló	jogviszonyában	kiemelkedő	munkát	végzett.

(2)	Főpolgármesteri	Dicséret	elismerés	évenként	har-
minc	természetes	személynek	adományozható.
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28. §

A	Főpolgármesteri	Dicséret	elismerés	adományozásá-
ról	a	főpolgármester	dönt.

29. §

A	Főpolgármesteri	Dicséret	 elismerés	az	adományo-
zását	 követően,	 a	 főpolgármester	 által	meghatározandó	
időpontban	kerül	átadásra.

30. §

A	Főpolgármesteri	Dicséret	elismerésben	részesült	az	
adományozás	évének	első	naptári	napján	irányadó	köte-
lező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	kétszeresével	
megegyező	összegű	pénzjutalomra	jogosult.

8.	Bárczy	István-díj

31. §

(1)	Bárczy	István-díj	elismerés	adományozható	a	Buda-
pest	Főváros	területén,	a	köznevelés	vagy	a	gyermekvéde-
lem	területén	működő	intézmény	azon	munkatársának,	aki	
hosszú	éveken	át	kiemelkedő	teljesítményével	hozzájárult	
a	jövő	generációjának	neveléséhez,	képzéséhez.

(2)	 Bárczy	 István-díj	 elismerés	 évenként	 huszonöt	
személynek	adományozható.

32. §

A	Bárczy	István-díj	elismerés	évente,	a	pedagógusnap	
alkalmából	kerül	átadásra.

33. §

(1)	A	Bárczy	István-díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

9.	Zalabai	Gábor-díj

34. §

(1)	Zalabai	Gábor-díj	elismerés	adományozható	a	Bu-
dapesten	a	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	ellá-
tásban,	a	foglalkoztatáspolitika	területén	vagy	a	szociáli-

san	 rászorulók	 támogatásában	 kiemelkedő,	 az	 esély-
egyenlőséget	 előmozdító	 tevékenységet	 végző	 személy	
vagy	szervezet	munkájának	elismerésére.

(2)	Zalabai	Gábor-díj	 elismerés	 évenként	három	 ter-
mészetes	személynek,	jogi	személynek	vagy	jogi	szemé-
lyiséggel	nem	rendelkező	szervezetnek	adományozható.

35. §

A	Zalabai	Gábor-díj	elismerés	évente,	az	esélyegyen-
lőség	napja	alkalmából	kerül	átadásra.

36. §

A	Zalabai	Gábor-díj	elismerésben	részesült	az	adomá-
nyozás	évének	első	naptári	napján	irányadó	kötelező	leg-
kisebb	 munkabér	 havi	 összegének	 kétszeresével	 meg-
egyező	összegű	pénzjutalomra	jogosult.

10.	Dr.	Barna	Sándor-díj

37. §

(1)	Dr.	Barna	Sándor-díj	elismerés	adományozható	a	
Budapest	 Főváros	 közbiztonsága	 vagy	 közrendje	 fenn-
tartásában,	annak	javítása	érdekében	tevékenykedő	szer-
vezet	állományába	tartozó	személynek,	aki	a	bűnmegelő-
zés,	 bűnüldözés,	 közbiztonság,	 rendészet,	 tűzvédelem,	
tűzoltás,	műszaki	mentés,	valamint	a	katasztrófavédelem	
területén	 olyan	 tartós	 és	 kiemelkedő	 munkát	 végzett,	
amellyel	 hozzájárult	 Budapest	 Főváros	 közbiztonságá-
nak	vagy	közrendjének	javításához.

(2)	 Dr.	 Barna	 Sándor-díj	 elismerés	 évenként	 három	
személynek	adományozható.

(3)	Dr.	Barna	Sándor-díj	elismerés	–	az	(1)	bekezdés-
ben	meghatározott	feltételek	megfelelő	alkalmazásával	–	
posztumusz	is	adományozható	szolgálatteljesítés	közben	
elhunyt	személynek.

38. §

A	 Dr.	 Barna	 Sándor-díj	 elismerés	 évente,	 Szent	
György	napja	alkalmából	kerül	átadásra.

39. §

(1)	A	Dr.	Barna	Sándor-díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.
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(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

11.	Fővárosért	emlékzászló

40. §

(1)	Fővárosért	emlékzászló	elismerés	adományozható	
Budapest	 Főváros	 közbiztonsága	 fenntartásában,	 annak	
javításában,	illetve	rendvédelmének	területén	kiemelke-
dő	teljesítményt	nyújtó,	a	közösségi	összetartozás	erejét	
bizonyító	szervezetnek.

(2)	 Fővárosért	 emlékzászló	 elismerés	 évenként	 egy	
jogi	személynek	vagy	jogi	személyiséggel	nem	rendelke-
ző	szervezetnek	adományozható.

41. §

A	 Fővárosért	 emlékzászló	 elismerés	 évente,	 Szent	
György	napja	alkalmából	kerül	átadásra.

42. §

A	Fővárosért	emlékzászló	elismerésben	részesült	szer-
vezet	tárgyi	emlékként	emlékzászlóra	jogosult,	amelynek	
leírását	az	1.	melléklet	tartalmazza.

12.	Csengery	Antal-díj

43. §

(1)	Csengery	Antal-díj	elismerés	adományozható	azon	
újságírónak	 vagy	 médiatartalom	 előállításában	 részt	
vevő	más	személynek	vagy	szervezetnek,	aki	vagy	amely	
huzamos	időn	át	kiemelkedő	tevékenységével	Budapest	
Fővárost	és	Budapest	Főváros	Önkormányzata	működé-
sét	 érintően	 nyomtatott	 formátumban	 vagy	 valamely	
elektronikus	hírközlő	hálózaton	keresztül	magas	színvo-
nalú,	hiteles	és	objektív	tájékoztatást	adott.

(2)	Csengery	Antal-díj	elismerés	évenként	három	ter-
mészetes	személynek,	jogi	személynek	vagy	jogi	szemé-
lyiséggel	nem	rendelkező	szervezetnek	adományozható.

44. §

A	Csengery	Antal-díj	évente,	a	magyar	sajtó	napja	al-
kalmából	kerül	átadásra.

45. §

(1)	A	Csengery	Antal-díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá

b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-
adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

13.	Papp	László-díj

46. §

(1)	Papp	László-díj	elismerés	adományozható	annak,	
aki	

a)	kiemelkedő	sporteredményt	ért	el,	
b)	kiemelkedő	sporteredmény	eléréséhez	járult	hozzá,	

vagy	
c)	kiemelkedő	 tevékenységével	 segítette	 Budapest	

sportéletének	fejlődését.

(2)	Papp	László-díj	elismerés	évenként	három	termé-
szetes	személynek	vagy	csapatnak	adományozható.

47. §

A	Papp	László-díj	elismerés	évente,	Papp	László	szü-
letésének	évfordulója	alkalmából	kerül	átadásra.

48. §

(1)	A	Papp	László-díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

14.	Ráday	Mihály-díj

49. §

(1)	Ráday	Mihály-díj	elismerés	adományozható	a	fő-
város	épített	vagy	természeti	örökségének	megőrzése	ér-
dekében	 kiemelkedő	 példát	mutató,	maradandó	 értékű,	
megbecsülést	 kiváltó	 tevékenységet	 végző	 személynek	
vagy	szervezetnek.

(2)	Ráday	Mihály-díj	 elismerés	 évenként	három	 ter-
mészetes	személynek,	jogi	személynek	vagy	jogi	szemé-
lyiséggel	nem	rendelkező	szervezetnek	adományozható.
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50. §

A	Ráday	Mihály-díj	elismerés	évente,	Ráday	Mihály	
születésének	évfordulója	alkalmából	kerül	átadásra.

51. §

(1)	A	Ráday	Mihály-díj	elismerésben	részesült
a)	 tárgyi	emlékként	plakettra,	továbbá
b)	az	adományozás	évének	első	naptári	napján	irány-

adó	kötelező	legkisebb	munkabér	havi	összegének	
kétszeresével	megegyező	összegű	pénzjutalomra

jogosult.

(2)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

15.	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	
Budapest	Építészeti	Nívódíja	dicséret

52. §

(1)	 Budapest	 Építészeti	 Nívódíja	 elismerés	 adomá-
nyozható	az	olyan,	Budapest	Főváros	területén	kiemelke-
dő	építészeti-műszaki	színvonalon	megvalósított,	az	épí-
tett	környezet	alakításáról	és	védelméről	szóló	1997.	évi	
LXXVIII.	 törvény	 2.	 §	 8.	 pontja	 szerinti	 építményért,	
amely	javítja	Budapest	vagy	Budapest	egy	városrészének	
építészeti	arculatát,	használatát,	megjelenítését,	elősegíti	
az	építészeti	és	környezeti	kultúra	fejlődését,	formálja	a	
városképet,	 mindezek	 által	 ösztönzi	 a	 további	 magas	
színvonalú,	innovatív	beruházásokat.

(2)	 Budapest	 Építészeti	 Nívódíja	 dicséret	 elismerés	
adományozható	az	olyan,	magas	építészeti-műszaki	szín-
vonalon	 megvalósított	 építményért,	 amely	 egyebekben	
megfelel	 az	 (1)	 bekezdésben	 meghatározott	 feltételek-
nek,	és	az	adott	évi	pályázat	alapján	nem	részesült	a	Bu-
dapest	Építészeti	Nívódíj	elismerésben.

(3)	Budapest	Építészeti	Nívódíja	 elismerés	évenként	
két	építményért	adományozható.	Budapest	Építészeti	Ní-
vódíja	 dicséret	 elismerés	 évenként	 öt	 építményért	 ado-
mányozható.

53. §

(1)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Épí-
tészeti	Nívódíja	 dicséret	 elismerés	 pályázat	 útján	 kerül	
adományozásra.

(2)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Épí-
tészeti	Nívódíja	dicséret	elismerés	adományozására	kiírt	
pályázat	nyilvános.	Pályázatot	az	nyújthat	be,	aki

a)	az	 épület	 megvalósításában	 felelős	 tervezőként	
közreműködött,	és

b)	a	pályázati	kiírás	feltételeit	magára	nézve	kötelező-
nek	ismeri	el.

(3)	A	pályázatot	benyújtó	felelős	tervező	pályázatában	
az	építmény	tervezésében	részt	vevő,	annak	színvonalá-
hoz	hozzájáruló	további	személyt	is	megjelölhet.

(4)	Egy	 építmény	 csak	 egy	 pályázatban	 szerepelhet.	
Ugyanazon	pályázó	több	építménnyel	is	pályázhat.

(5)	A	pályázatra	csak	olyan	építménnyel	lehet	jelent-
kezni,	amely

a)	 jogerős,	 a	 pályázat	 meghirdetésének	 időpontját	
megelőző	három	éven	belül	kiadott	használatbavé-
teli	engedéllyel	rendelkezik,

b)	az	átadás-átvételi	eljárás	keretében	átvételre	került,
c)	 tekintetében	szerzői	jogi	vita	nincs	folyamatban,	és
d)	korábban	Budapest	Építészeti	Nívódíja	vagy	Buda-

pest	Építészeti	Nívódíj	dicséret	elismerésben	nem	
részesült.

(6)	A	pályázat	tartalmára	vonatkozó	részletes	feltétele-
ket	a	Közgyűlés	a	pályázati	kiírásban	határozza	meg.

(7)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Épí-
tészeti	 Nívódíja	 dicséret	 elismerés	 adományozására	
nyolc	 fős	bírálóbizottság	 tesz	 javaslatot.	A	bírálóbizott-
ságba	a	Budapesti	Építész	Kamara	a	pályázat	kiírásakor	
négy	fő	tagot	delegál.	A	bírálóbizottság	további	tagjait	a	
Közgyűlés	 a	 pályázati	 kiírás	 elfogadásával	 egyidejűleg	
választja	meg.

(8)	A	beérkezett	pályázatok	alapján	a	bírálóbizottság	
javaslatának	figyelembevételével	a	 főpolgármester	dönt	
a	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Építészeti	
dicséret	 elismerés	 adományozásáról,	 továbbá	 az	 egyes	
elismerésben	részesülteket	megillető	pénzjutalom	össze-
géről.

54. §

A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Építé-
szeti	Nívódíja	dicséret	 elismerés	 évente,	Szent	Borbála	
napja	alkalmából	kerül	átadásra.

55. §

(1)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíj	elismerésben	része-
sült

a)	 tárgyi	emlékként	az	építményen	elhelyezhető	pla-
kettra	és	annak	kicsinyített	mására,	továbbá

b)	legfeljebb	kétmillió	forint	pénzjutalomra
jogosult.

(2)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíj	dicséret	elismerés-
ben	 részesült	 legfeljebb	 nyolcszázezer	 forint	 pénzjuta-
lomra	jogosult.
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(3)	A	pénzjutalom	összegét	a	főpolgármester	úgy	hatá-
rozza	meg,	hogy	négymillió	forint	keretösszeget	oszt	fel	
az	adott	évben	a	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Buda-
pest	Építészeti	Nívódíja	dicséret	elismerésben	részesül-
tek	között	az	elismerésben	részesültek	száma	és	a	bíráló-
bizottság	által	felállított	rangsoruk	alapján.

(4)	A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	és	a	Budapest	Épí-
tészeti	Nívódíja	dicséret	elismerés	adományozásáról	szó-
ló	oklevél	a	7.	§	(1)	bekezdésében	meghatározottakon	túl	
tartalmazza	az	adott	építmény	kapcsán	elismerésben	ré-
szesült	valamennyi	személy	nevét.

(5)	Az	(1)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	plakett	leírását	
az	1.	melléklet	tartalmazza.

16.	Díszsírhely

56. §

Díszsírhely	adományozható	–	a	temetést	megelőzően	
–	annak	az	elhunyt	személynek,	aki	életútja	során	közéle-
ti,	művészeti,	kulturális,	 tudományos	vagy	sportteljesít-
ményével	 kimagasló	 tevékenységet	 végzett,	 illetve	Bu-
dapest	Főváros	érdekében	végzett	munkájával	kimagasló	
szakmai,	közéleti	vagy	hivatásbeli	érdemeket	szerzett.

57. §

(1)	 Díszsírhely	 adományozásáról	 a	 főpolgármester	
dönt.

(2)	A	díszsírhely	adományozására	vonatkozó	javasla-
tot	az	elhunyt	személy	temetését	megelőzően	kell	meg-
tenni.

58. §

A	díszsírhely	mentes	a	sírhelyre	vonatkozó	megváltási	
és	újraváltási	díj	megfizetésének	kötelezettsége	alól.

17.	Budapest	Főváros	saját	halottjává	nyilvánítás

59. §

Budapest	Főváros	saját	halottjává	nyilvánítható	az	az	
elhunyt	személy,	aki

a)	a	Fővárosi	Közgyűlés	tagja	volt,
b)	Budapest	Főváros	Önkormányzata	tisztségviselője	

volt,
c)	Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 által	 alapított	

költségvetési	 szervvel	 foglalkoztatásra	 irányuló	
jogviszonyban	 állva	 munkabaleset	 következtében	
hunyt	el,

d)	Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 által	 alapított	
költségvetési	szervvel	vagy	Budapest	Főváros	Ön-
kormányzata	 részesedésével	 működő	 gazdasági	
társasággal	 legalább	 tizenöt	 éves	 folyamatos	 fog-
lalkoztatásra	irányuló	jogviszonyban	állt,	vagy

e)	kimagasló	szakmai,	közéleti	vagy	hivatásbeli	érde-
meire	tekintettel	arra	méltó.

60. §

A	 főváros	 saját	 halottjává	 nyilvánításról	 a	 főpolgár-
mester	dönt.

61. §

(1)	A	főváros	saját	halottjának	temetésével,	a	kegyele-
ti	feladatokkal	kapcsolatos	feladatok	ellátásáról	a	hozzá-
tartozók	igénye	szerint,	velük	egyetértésben	a	Főpolgár-
mesteri	Hivatal	gondoskodik.

(2)	A	főváros	saját	halottja	temetési	költségeit	Buda-
pest	Főváros	Önkormányzata	biztosítja.

(3)	Ha	az	elhunytat	más	szerv	is	saját	halottjának	nyil-
vánítja,	Budapest	Főváros	Önkormányzata	a	költségeknek	
ezen	szervvel	történő	megegyezés	szerinti	részét	viseli.

18.	Záró	rendelkezések

62. §

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

(2)	Az	1–17.	alcím,	a	63.	§,	a	65–68.	§,	az	1.	melléklet	
és	a	2.	melléklet	2023.	január	1-jén	lép	hatályba.

63. §

(1)	E	rendelet	alkalmazásában	a	fővárosi	kitüntető	dí-
jak	 alapításáról	 és	 adományozásáról	 szóló	 28/1992.	
(X.	1.)	önkormányzati	rendelet	szerinti

a)	„Pro	Urbe	Budapest”	díjnak	megfelel	 a	Pro	Urbe	
Budapest	díj,

b)	„Budapestért”	díjnak	megfelel	a	Budapestért	díj,
c)	„Főváros	Szolgálatáért”	díjnak	megfelel	a	Főváros	

Szolgálatáért	díj,
d)	Főpolgármesteri	 Hivatalban	 végzett	 közszolgála-

tért	emlékgyűrűnek	megfelel	a	Főpolgármesteri	Hi-
vatalban	Végzett	Közszolgálatért	emlékgyűrű,

e)	Bárczy	István	Díjnak	megfelel	a	Bárczy	István-díj,
f)	 Zalabai	Gábor	díj	–	A	Budapestiek	Esélyegyenlősé-

géért	a	Zalabai	Gábor-díj,
g)	Dr.	Barna	Sándor	Emlékérem	–	A	Főváros	Közbiz-

tonságáért	a	Dr.	Barna	Sándor-díj,
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h)	Fővárosért	Emlékzászlónak	megfelel	a	Fővárosért	
emlékzászló,

i)	 Csengery	Antal	Díjnak	megfelel	a	Csengery	Antal-
díj,

j)	 Papp	László	Budapest-Sportdíjnak	megfelel	a	Papp	
László-díj	és

k)	Ráday	Mihály-díj	Budapest	Épített	Örökségéért	 a	
Ráday	Mihály-díj.

(2)	Az	elismerésnek	a	fővárosi	kitüntető	díjak	alapítá-
sáról	és	adományozásáról	szóló	28/1992.	(X.	1.)	önkor-
mányzati	rendelet	szerinti	megnevezése	a	tárgyi	emléke-
ken	 e	 rendelet	 hatálybalépését	 követően	 is	 használható	
mindaddig,	amíg	az	e	rendelet	szerinti	megnevezés	hasz-
nálatára	való	áttérés	a	 felelős	gazdálkodás	elvei	 szerint	
meg	nem	valósítható.

(3)	A	díszpolgári	cím	adományozásáról	szóló	26/1993.	
(VIII.	 1.)	 önkormányzati	 rendelet	 szerinti	 díszpolgári	
címnek	megfelel	a	Budapest	Díszpolgára	elismerés.

(4)	A	fővárosi	kitüntető	díjak	alapításáról	és	adomá-
nyozásáról	szóló	28/1992.	(X.	1.)	önkormányzati	rende-
let,	 valamint	 a	 díszpolgári	 cím	 adományozásáról	 szóló	
26/1993.	(VIII.	1.)	önkormányzati	rendelet	alapján	ado-
mányozott,	vissza	nem	vont	elismerések	tovább	viselhe-
tők,	és	az	azokhoz	járó	jogosultságok	az	elismerésben	ré-
szesültet	 továbbra	 is	 megilletik.	Az	 e	 rendelet	 alapján	
adományozott	elismerés	–	az	(1)	bekezdésben	meghatá-
rozott	megfeleltetés	szerint	–	azonos	értékű	elismerést	je-
lent	 a	 rendelet	 hatálybalépését	megelőzően	 adományo-
zott	elismeréssel.

64. §

A	fővárosi	kitüntető	díjak	alapításáról	és	adományozá-
sáról	szóló	28/1992.	(X.	1.)	önkormányzati	rendelet

a)	2.	§	(4)	bekezdésében	a	„legfeljebb	6	db”	szöveg-
rész	helyébe	a	„legfeljebb nyolc darab, ebből két 
darab posztumusz” szöveg,

b)	5/A.	§-ában	a	„Fővárosi	díjak”	szövegrész	helyébe	
a „Fővárosi díjak – ha e rendelet eltérően nem ren-
delkezik –” szöveg

lép.

65. §

(1)	 A	 kegyeleti	 közszolgáltatásról	 és	 a	 köztemetők	
rendjéről	szóló	15/2016.	(V.	11.)	önkormányzati	rendelet	
11.	§	(1)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(1) A díszsírhely feletti rendelkezési jogot a főpolgár-
mester gyakorolja, ennek keretében hozzájárul díszsír-
hely megnyitásához (ideértve a rátemetést is), áthelyezé-
séhez, a díszsírhelyből történő exhumáláshoz, a sírokon 
síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek fel-

újításához, átépítéséhez és elbontásához, valamint a te-
mető átrendezése vagy megszüntetése esetén gondosko-
dik a díszsírhely áthelyezéséről.”

(2)	 A	 kegyeleti	 közszolgáltatásról	 és	 a	 köztemetők	
rendjéről	szóló	15/2016.	(V.	11.)	önkormányzati	rendelet	
11.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2) A díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntar-
tandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem le-
het.”

66. §

A	kegyeleti	közszolgáltatásról	és	a	köztemetők	rendjé-
ről	szóló	15/2016.	(V.	11.)	önkormányzati	rendelet	11.	§	
(10)	bekezdés	nyitó	szövegrészében	az	„Az	adományozó	
a	díszsírhellyel	kapcsolatos	rendelkezések	végrehajtását	
-	a	Főpolgármesteri	Hivatal	útján	-”	szövegrész	helyébe	
az	„A díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehaj-
tását a Főpolgármesteri Hivatal”	szöveg	lép.

67. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	rendelet	1.	melléklete	a	2.	melléklet	szerint	mó-
dosul.

68. §

Hatályát	veszti
a)	a	 fővárosi	 kitüntető	 díjak	 alapításáról	 és	 adomá-

nyozásáról	 szóló	 28/1992.	 (X.	 1.)	 önkormányzati	
rendelet,

b)	a	díszpolgári	cím	adományozásáról	szóló	26/1993.	
(VIII.	1.)	önkormányzati	rendelet,

c)	a	főváros	saját	halottjává	nyilvánítás	egyes	kérdé-
seiről	szóló	64/1996.	 (X.	11.)	önkormányzati	 ren-
delet,

d)	a	 kegyeleti	 közszolgáltatásról	 és	 a	 köztemetők	
rendjéről	 szóló	 15/2016.	 (V.	 11.)	 önkormányzati	
rendelet	11.	§	(1b)	bekezdése	és	11.	§	(7)	bekezdé-
se,

e)	a	 Budapest	 Bora	 elismerő	 cím	 alapításáról	 szóló	
24/2017.	 (VII.	 20.)	 önkormányzati	 rendelet,	 vala-
mint

f)	 a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	
Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	ön-
kormányzati	rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táb-
lázat	12.11a.	sora.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 36/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Egyes elismerésekhez járó oklevél és tárgyi emlék leírása

1.	A	Budapest	Díszpolgára	elismeréshez	járó	oklevél	leírása

1.1.	Mérete	25	×	34	centiméter,	anyaga	különleges	papír,	bőrkötésű	mappában.
1.2.	Az	oklevél	képe:	bal	oldalon	a	főváros	címere,	jobb	oldalon	az	elismerésben	részesült	neve	és	az	elismerés	elnye-

résének	indoka,	valamint	a	főpolgármester	aláírása	és	pecsétjének	lenyomata.
1.3.	Az	oklevélen	a	nemzeti	színű	font	zsinóron	a	2.	pont	szerinti	díszpolgári	emlékérem	előlapjával	megegyező	rajzo-

latú,	a	koszorún	„S.	CIVITATIS	BUDAPESTIENSIS”	modernizált	unciális	körfeliratú	viaszpecsét,	fából	készült	tokban.

2.	A	Budapest	Díszpolgára	elismeréshez	járó	emlékérem	leírása

2.1.	Átmérője	30	milliméter,	anyaga	18	karátos	arany.
2.2.	Az	előlap	képe:	a	képmező	közepén	a	főváros	címere,	amelyet	corona	laureatus	vesz	körbe.	A	koszorún	a	„Civis	

Honoris	Causa	Budapestini”	modernizált	unciális	körfelirat.	A	képmezőt	markáns	reliefmagasságú	keret	veszi	körül.
2.3.	A	hátlap	képe:	középen	az	elismerésben	részesült	neve	és	körfeliratként	az	elismerés	megnevezése.

3.	A	Pro	Urbe	Budapest	díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

3.1.	Körplakett,	átmérője	105	milliméter,	anyaga	bronz,	formája	klasszikus	viaszpecsét-forma.
3.2.	Az	előlap	képe:	középen	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	körülötte	körfeliratként	antikva	betűkkel	az	el-

ismerés	megnevezése.
3.3.	A	hátlap	képe:	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

4.	A	Budapestért	díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

4.1.	Körplakett,	átmérője	75	milliméter,	anyaga	bronz,	formája	klasszikus	viaszpecsét-forma.
4.2.	Az	előlap	képe:	felül	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	alatta	körfeliratként	antikva	betűkkel	az	elismerés	

megnevezése.
4.3.	A	hátlap	képe:	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

5.	A	Főváros	Szolgálatáért	díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

5.1.	Körplakett,	átmérője	75	milliméter,	anyaga	bronz,	formája	klasszikus	viaszpecsét-forma.
5.2.	Az	előlap	képe:	felül	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	alatta	körfeliratként	antikva	betűkkel	az	elismerés	

megnevezése.
5.3.	A	hátlap	képe:	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

6.	A	Főpolgármesteri	Hivatalban	Végzett	Közszolgálatért	emlékgyűrű	elismeréshez	járó	aranygyűrű	leírása

6.1.	Egyedi	tervezésű	gyűrű,	anyaga	14	karátos	(585	‰)	arany,	fémjel	beütéssel	ellátva.
6.2.	A	női	gyűrű	kialakítása	kerek,	a	platni	vastagsága	2,5	milliméter,	súlya	cca.	7,5	gramm.	Magassága	középen	1	mil-

liméter,	szélessége	14	milliméter.	Díszítése	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma.
6.3.	A	férfi	gyűrű	kialakítása	téglalap	alakú,	a	platni	vastagsága	1,7	milliméter,	súlya	cca.	8	gramm.	Magassága	közé-

pen	1	milliméter,	szélessége	17,9	milliméter.	Díszítése	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma.

7.	A	Bárczy	István-díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

7.1.	Körplakett,	átmérője	80	milliméter,	anyaga	bronz.
7.2.	Az	előlap	képe:	középen	facsemete,	körülötte	körfeliratként	antikva	betűkkel	az	elismerés	megnevezése.
7.3.	A	hátlap	képe:	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	alatta	félkör	alakú	mezőben	feliratként	az	elismerésben	

részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

8.	A	Dr.	Barna	Sándor-díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

8.1.	Körplakett,	átmérője	118	milliméter,	anyaga	bronz.
8.2.	Az	előlap	képe:	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	körülötte	a	„Budapest	Főváros	Önkormányzata”	körfel-

irat.
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8.3.	A	hátlap	képe:	felül	az	elismerés	megnevezése,	alul	két	tölgyfaág	masniba	kötve,	köztük	feliratként	az	elismerés-
ben	részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

9.	A	Fővárosért	emlékzászló	leírása:	a	főváros	zászlója,	hátoldalán	középen	a	„Fővárosért	emlékzászló”	felirat,	alatta	
az	elismerésben	részesült	szervezet	neve	és	az	adományozás	éve.

10.	A	Csengery	Antal-díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

10.1.	Körplakett,	átmérője	80	milliméter,	anyaga	bronz.
10.2.	Az	előlap	képe:	középen	Csengery	Antal	portréja,	fölötte	körfeliratként	az	elismerés	megnevezése,	alatta	a	fővá-

ros	címerének	stilizált	szimbóluma.
10.3.	A	hátlap	képe:	a	felső	harmadban	a	„Budapest	tájékoztatásáért”,	az	alsó	harmadban	a	„Budapest	Főváros	Önkor-

mányzata”	felirat,	középen	az	elismerésben	részesült	neve	vagy	megnevezése	és	az	adományozás	éve.

11.	A	Papp	László-díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

11.1.	Körplakett,	átmérője	98	milliméter,	anyaga	bronz.
11.2.	Az	előlap	képe:	középen	Budapest	sziluettjét	kirajzoló,	körbefonó	babérkoszorú,	a	sziluettben	feliratként	az	elis-

merés	megnevezése,	alatta	a	főváros	címerpajzsának	stilizált	szimbóluma.
11.3.	A	hátlap	képe:	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve	és	az	adományozás	éve.

12.	A	Ráday	Mihály-díj	elismeréshez	járó	plakett	leírása

12.1.	Körplakett,	átmérője	105	milliméter,	anyaga	bronz.
12.2.	Az	előlap	képe:	középen	Pallasz	Athéné	grafikája,	körülötte	körfeliratként	az	elismerés	megnevezése.
12.3.	A	hátlap	képe:	középen	a	főváros	címerének	stilizált	szimbóluma,	alatta	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve	

vagy	megnevezése	és	az	adományozás	éve.

13.	A	Budapest	Építészeti	Nívódíja	elismeréshez	járó	plakett	leírása

13.1.	Négyzet	alakú	lemez,	oldalainak	hossza	250	milliméter,	vastagsága	3	milliméter,	anyaga	rozsdamentes	acél.
13.2.	Az	előlap	képe:	feliratként	az	elismerés	megnevezése,	logója,	az	adományozás	éve	és	az	elismerésben	részesült	

neve.
13.3.	Kicsinyített	mása	négyzet	alakú	lemez,	oldalainak	hossza	125	milliméter,	vastagsága	3	milliméter,	anyaga	rozs-

damentes	acél.
13.4.	Kicsinyített	mása	előlapjának	képe:	feliratként	az	elismerés	megnevezése,	logója,	az	adományozás	éve,	az	elis-

merésben	részesített	épület	megnevezése.
13.5.	Kicsinyített	mása	hátlapjának	képe:	feliratként	az	elismerésben	részesült	neve.
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2. melléklet a 36/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	12.3.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
12.3. döntés a Főváros Szolgálatáért díj elismerés adományozásáról 36/2022. (X. 6.) 

önkormányzati 
rendelet 20. §

főpolgármester

”
2.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	12.6.	és	12.7.	sor	helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:
„
12.6. döntés a főváros saját halottjává nyilvánításról 36/2022. (X. 6.) 

önkormányzati 
rendelet 60. §

főpolgármester

12.7. döntés díszsírhely adományozásáról 36/2022. (X. 6.) 
önkormányzati 

rendelet 57. § (1) 
bekezdés

főpolgármester

”
3.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	12.7a.	sorral	egészül	ki:
„
12.7a. díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása, ennek keretében 

hozzájárulás díszsírhely megnyitásához (ideértve a rátemetést is), 
áthelyezéséhez, a díszsírhelyből történő exhumáláshoz, a sírokon 
síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, 
átépítéséhez és elbontásához; a temető átrendezése vagy megszün-
tetése esetén gondoskodás a díszsírhely áthelyezéséről

15/2016. (V. 11.) 
önkormányzati 

rendelet 11. § (1) 
bekezdés

főpolgármester

”
4.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	12.11.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
12.11. döntés a Budapest Építészeti Nívódíja és a Budapest Építészeti Ní-

vódíja dicséret elismerés adományozásáról
36/2022. (X. 6.) 
önkormányzati 

rendelet 53. § (8) 
bekezdés

főpolgármester

”
5.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	12.12.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
12.12. döntés a Főpolgármesteri Hivatalban Végzett Közszolgálatért em-

lékgyűrű elismerés adományozásáról
36/2022. (X. 6.) 
önkormányzati 

rendelet 24. § (1) 
bekezdés

főjegyző

”
6.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	12.12a.	sorral	egészül	ki:
„
12.12a. döntés a Főpolgármesteri Dicséret elismerés adományozásáról 36/2022. (X. 6.) 

önkormányzati 
rendelet 28. §

főpolgármester

”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátásokról

Budapest	Főváros	Közgyűlése		 	
az	I.	fejezet	és	a	12–13.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	

32.	cikk	(2)	bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalko-
tói	hatáskörében,	és	a	szociális	igazgatásról	és	szociális	
ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	92.	§	(1)–(2)	be-
kezdésében,	valamint	a	Magyarország	helyi	önkormány-
zatairól	szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	törvény	23.	§	(4)	be-
kezdés	4.	és	18.	pontjában	meghatározott	feladatkörében	
eljárva,		 	

a	II.	fejezet	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	
bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatáskö-
rében,	és	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazga-
tásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	29.	§	(1)–(2)	bekez-
désében	meghatározott	feladatkörében	eljárva,		 	

a	 14–16.	 §	 tekintetében	 az	Alaptörvény	32.	 cikk	 (2)	
bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatáskö-
rében,	és	a	szociális	igazgatásról	és	a	szociális	ellátások-
ról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	92.	§	(1)–(2)	bekezdésé-
ben,	 valamint	 a	 gyermekek	 védelméről	 és	 a	 gyámügyi	
igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	29.	§	(1)–(2)	
bekezdésében	meghatározott	feladatkörében	eljárva,	 	

a	17–19.	§	tekintetében	a	szociális	igazgatásról	és	szo-
ciális	ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	132.	§	(4)	
bekezdés	g)	pontjában	kapott	felhatalmazás	alapján,	va-
lamint	 a	 szociális	 igazgatásról	 és	 szociális	 ellátásokról	
szóló	1993.	évi	III.	törvény	25.	§	(3)	bekezdés	b)	pontjá-
ban,	26.	§-ában,	32.	§	(3)	bekezdésében,	45.	§	(1),	(3)	és	
(6)–(7)	bekezdésében,	48.	§	(4)	bekezdésében,	62.	§	(2)	
bekezdésében	és	92.	§	(1)–(2)	bekezdésében	meghatáro-
zott	feladatkörében	eljárva,		 	

a	 20–22.	 §	 tekintetében	 az	Alaptörvény	32.	 cikk	 (2)	
bekezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatáskö-
rében	és	az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	d)	pontjá-
ban	meghatározott	feladatkörében	eljárva		 	
a	következőket	rendeli	el:

I. Fejezet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

által biztosított ellátások

1.	A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	
intézményi	ellátás	igénybevétele

1. §

Budapest	Főváros	Önkormányzata	a	 személyes	gon-
doskodást	igénybe	vevők	számára	a	következő	szociális	
ellátási	formákat	biztosítja:

a)	 idősek	otthona,
b)	időskorúak	gondozóháza,

c)	hajléktalan	 személyek	 átmeneti	 szállása	 és	 ehhez	
kapcsolódó	külső	férőhelyek,

d)	éjjeli	menedékhely,
e)	nappali	melegedő,	és
f)	 utcai	szociális	munka.

2. §

(1)	Az	idősek	otthonába	történő	elhelyezési	kérelmet	a	
Fővárosi	Önkormányzat	Pesti	Úti	Idősek	Otthona	Felvé-
telt	Előkészítő	Csoportjához	kell	benyújtani,	amely	a	Bu-
dapest	V.	kerület,	Bajcsy-Zsilinszky	út	36–38.	szám	alatt	
működik.	 Az	 elhelyezési	 kérelem	 előterjesztésekor	 be	
kell	nyújtani	

a)	az	1.	melléklet	szerinti,	hiánytalanul	kitöltött	adat-
lapot,	

b)	a	 személyes	gondoskodást	 nyújtó	 szociális	 ellátá-
sok	igénybevételéről	szóló	9/1999.	(XI.	24.)	SzCsM	
rendelet	(a	továbbiakban:	SzCsM	rendelet)	1.	mel-
léklete	szerinti	egészségi	állapotra	vonatkozó	 iga-
zolás,	 jövedelemnyilatkozat	 és	 vagyonnyilatkozat	
hiánytalanul	kitöltött	formanyomtatványát,	és	

c)	 a	gondozási	szükséglet,	valamint	az	egészségi	álla-
poton	alapuló	szociális	rászorultság	vizsgálatának	és	
igazolásának	 részletes	 szabályairól	 szóló	 36/2007.	
(XII.	22.)	SZMM	rendelet	(a	továbbiakban:	SZMM	
rendelet)	 3.	melléklete	 szerinti	 értékelő	 adatlap	hi-
ánytalanul	kitöltött	formanyomtatványát.

(2)	A	 szociális	 igazgatásról	 és	 szociális	 ellátásokról	
szóló	1993.	évi	 III.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	Szoc.	 tv.)	
3.	§	(3)	bekezdés	a)	pontja	szerinti	személyek	esetében	az	
idősek	otthonába	történő	elhelyezési	kérelemhez	csatolni	
kell	továbbá	a	szabad	mozgás	és	tartózkodás	jogával	ren-
delkező	személyek	beutazásáról	és	tartózkodásáról	szóló	
törvény	szerinti	3	hónapot	meghaladó	tartózkodás	jogát	
igazoló	okirat	másolatát	is.

(3)	Az	(1)	bekezdés	szerinti	Felvételt	Előkészítő	Cso-
port	

a)	 tájékoztatást	 ad	 a	 Fővárosi	 Önkormányzat	 által	
fenntartott	szociális	intézmények	formáiról,	az	in-
tézmények	által	nyújtott	szolgáltatásokról,	a	szoci-
ális	intézményi	elhelyezés	igénybevételének	feltét-
eleiről,	az	elhelyezéssel	kapcsolatos	eljárásról;

b)	nyilvántartásba	veszi	az	ellátást	igénylő	kérelmét;
c)	hiánypótlásra	hívja	fel	a	kérelmezőt	vagy	törvényes	

képviselőjét,	 amennyiben	 az	 elhelyezési	 kérelem-
hez	csatolandó	mellékletek	nem	teljeskörűen	kerül-
tek	benyújtásra;
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d)	továbbítja	a	hiánytalan	kérelmet	az	összes	mellék-
leteivel	 együtt,	 annak	 beérkezésétől	 számított	 3	
munkanapon	belül,	az	ellátást	igénylő	által	megje-
lölt	intézmény(ek)	vezetőjéhez;	és

e)	 felvilágosítást	nyújt	az	ellátást	 igénylő	más	 intéz-
ménybe	történő	elhelyezésének	lehetőségéről.

(4)	A	(3)	bekezdés	b)	pontja	szerinti	nyilvántartás	sor-
számozott,	 folyamatosan	vezetett,	évente	aktualizált,	az	
ellátásra	vonatkozó	igényeket	és	a	megtett	 intézkedése-
ket	időbeli	sorrendben	tartalmazza.

(5)	Az	időskorúak	gondozóházában	való	elhelyezést	a	
Budapest	XVII.	kerület,	Pesti	út	117.	szám	alatti	Fővárosi	
Önkormányzat	Pesti	Úti	Idősek	Otthona	vezetőjénél	kell	
kérelmezni.	A	kérelem	előterjesztésekor	be	kell	nyújtani

a)	 az	1.	melléklet	szerinti,	hiánytalanul	kitöltött	adatlapot,	
b)	az	SzCsM	rendelet	1.	melléklete	szerinti	egészségi	

állapotra	vonatkozó	igazolás,	jövedelemnyilatkozat	
és	vagyonnyilatkozat	hiánytalanul	kitöltött	forma-
nyomtatványát,	és

c)	az	SZMM	 rendelet	 3.	melléklete	 szerinti	 értékelő	
adatlap	hiánytalanul	kitöltött	formanyomtatványát.

3. §

(1)	Hajléktalan	személyek	átmeneti	szállásán	történő	
elhelyezés	 az	 ellátást	 igénylő	 szociális,	 egészségügyi,	
családi,	lakhatási	körülményeire,	valamint	az	intézmény-
ben	rendelkezésre	álló	férőhelyek	és	a	várakozók	számá-
ra	is	figyelemmel	történik.

(2)	Hajléktalan	személyek	átmeneti	szállása	esetén	az	
elhelyezés	iránti	kérelmet	

a)	az	addikcióval	(elsősorban	alkoholaddikcióval)	élő	
hajléktalan	személy	a	Budapest	X.	kerület,	Vaspá-
lya	utca	56.	szám	alatt	működő	Felvételt	Előkészítő	
Teamhez,	

b)	az	a)	pontban	foglaltakon	kívüli	egyéb	hajléktalan	
személy	a	Budapest	VIII.	kerület,	Kőbányai	út	22.	
szám	alatt	működő	Felvételt	Előkészítő	Teamhez	

nyújtja	 be.	A	 kérelem	 előterjesztésekor	 egyidejűleg	 be	
kell	nyújtani	a	2.	melléklet	szerinti,	hiánytalanul	kitöltött	
formanyomtatványt	és	az	SzCsM	rendelet	1.	melléklete	
szerinti	egészségi	állapotra	vonatkozó	igazolást.

(3)	A	hajléktalan	 személyek	átmeneti	 szállásán	 történő	
elhelyezés	iránti	kérelem	előterjesztésekor	az	ellátást	igény-
lőnek	 vagy	 a	 törvényes	 képviselőjének	 nyilatkoznia	 kell,	
hogy	az	ellátás	keretében	lakhatási	szolgáltatást,	vagy	lak-
hatási	szolgáltatást	és	az	önálló	életvitel	fenntartása	érdeké-
ben	szükség	szerinti	mértékű	esetvitelt	 (szociális	munkát)	
igényel.	A	kérelmekről	a	Budapesti	Módszertani	Szociális	
Központ	és	Intézményei	intézményvezetője	a	kérelem	beér-
kezését	követő	15	napon	belül	dönt,	és	a	felvételről	vagy	a	
férőhelyre	várakozók	közé	történő	felvételről	a	kérelmezőt	
vagy	a	törvényes	képviselőjét	írásban	értesíti.

(4)	Ha	az	ellátást	igénylő	számára	az	intézményvezető	
a	hajléktalan	személyek	átmeneti	szállásán	történő	elhe-
lyezést	nem	tudja	biztosítani,	akkor	erről	a	kérelem	beér-
kezésétől	 számított	 15	 napon	 belül	 írásban	 értesíti	 az	
igénylőt	vagy	a	törvényes	képviselőjét.	Az	értesítés	az	el-
utasítás	indoklását	is	tartalmazza.

(5)	Az	 intézményvezető	 a	 megállapodásban	 rögzített	
határidő	lejárta	előtt	30	nappal	értesíti	a	hajléktalan	szemé-
lyek	átmeneti	szállásán	elhelyezett	ellátottat	vagy	a	törvé-
nyes	képviselőjét	az	intézményi	jogviszony	megszűnésé-
ről.	Amennyiben	a	hajléktalan	személyek	átmeneti	szállá-
sán	elhelyezett	 részére	 további	ellátás	szükséges,	úgy	az	
intézményi	jogviszony	megszűnéséről	szóló	értesítés	kéz-
hezvételétől	számított	8	napon	belül	kérelemmel	fordulhat	
az	ellátott	vagy	törvényes	képviselője	az	intézmény	veze-
tőjéhez	új	intézményi	jogviszony	létesítése	iránt.	Az	intéz-
ményvezető	a	kérelmet	megvizsgálja,	és	a	kérelem	beérke-
zésétől	 számított	 legkésőbb	 15	 napon	 belül	 az	 ellátottat	
vagy	a	törvényes	képviselőjét	a	döntéséről	írásban	értesíti.

4. §

(1)	 Hajléktalan	 személyek	 éjjeli	 menedékhelyének	
igénybevétele	az	intézményben	rendelkezésre	álló	férő-
helyek	számára	és	az	ellátást	igénylő	egészségügyi	körül-
ményeire	figyelemmel	történik.

(2)	Az	éjjeli	menedékhely	nyitvatartási	időben	történő	
személyes	megjelenés	útján	vehető	igénybe.	Az	intézmé-
nyi	 ellátás	 időtartama	 határozott	 idejű,	 egy	 éjszakára	
szól,	és	legfeljebb	az	éjjeli	menedékhely	bezárásáig	tart.

(3)	Az	éjjeli	menedékhelyet	a	Szoc.	tv.	3.	§	(4a)	bekez-
désében	felsorolt	személyek	az	idegenrendészeti	vagy	a	
menekültügyi	hatóság	által	kiállított	ideiglenes	tartózko-
dásra	 jogosító	 igazolás	 vagy	 humanitárius	 tartózkodási	
engedély,	és	a	Szoc.	tv.	3.	§	(4a)	bekezdésében	foglalt	fel-
tételek	fennállását	tanúsító	hatósági	igazolás	birtokában	
vehetik	igénybe.

5. §

(1)	A	nappali	melegedő	elsősorban	a	hajléktalan	sze-
mélyek	nappali	tartózkodására	nyújt	lehetőséget.

(2)	A	 nappali	 melegedő	 ellátás	 nyitvatartási	 időben	
történő	személyes	megjelenés	útján	vehető	igénybe.

6. §

Az	 idősek	otthonában	 történő	 intézményi	 elhelyezés	
vagy	a	hajléktalanok	átmeneti	szállásának	30	napon	túli	
igénybevétele	 esetén	 az	 intézményvezető	 és	 az	 ellátást	
igénybe	 vevő	között	 kötött	megállapodásnak	–	 a	Szoc.	
tv.-ben	szabályozott	kötelező	tartalmon	túl	–	tartalmaznia	
kell,	hogy	az	intézmény	jogutód	nélküli	megszűnése	ese-
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tén	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 gondoskodik	 az	
ellátott	más	intézményben	történő	elhelyezéséről.

2.	A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	
intézményi	ellátás	megszüntetése,	a	külön	
eljárás	nélkül	biztosított,	valamint	a	külön	
eljárás	keretében	biztosítható	ellátások

7. §

A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	 intézmé-
nyi	 ellátás	 a	 Szoc.	 tv.-ben	 meghatározott	 esetekben	 és	
módon	szüntethető	meg.

8. §

A	személyes	gondoskodást	nyújtó	szociális	intézmény	
vezetője	külön	eljárás	keretében	és	külön	eljárás	nélkül	
sem	biztosít	ellátást.	

II. Fejezet
A családok átmeneti otthona által biztosított ellátások

3.	A	családok	átmeneti	otthonának	igénybevétele

9. §

(1)	Budapest	Főváros	Önkormányzata	az	általa	fenn-
tartott	családok	átmeneti	otthonaiban	és	az	ahhoz	kapcso-
lódó	külső	férőhelyeken	biztosít	személyes	gondoskodás	
keretében	gyermekvédelmi	ellátást.

(2)	A	családok	átmeneti	otthona	által	biztosított	ellátás	
igénybevétele	kérelemre	történik.	Az	elhelyezési	kérelem	
a	BMSZKI	Rákosszeg	park	Családok	Átmeneti	Otthona	I.,	
II.,	 III.	 telephelyén,	a	Budapest	XIV.	kerület,	Rákosszeg	
park	4.	szám	alatt	nyújtható	be.	A	felvételi	kérelem	elbírá-
lásáról,	az	ellátás	megszüntetéséről	vagy	meghosszabbítá-
sáról	az	intézményvezető	jogosult	dönteni.

(3)	A	családok	átmeneti	otthonába	való	felvételi,	valamint	
az	elhelyezés	meghosszabbítására	irányuló	kérelem	elbírálása	
során	az	intézményvezető	áttekinti	a	rendelkezésre	álló	férő-
helyek	és	várakozók	számát,	mérlegeli	a	kérelmező	családi,	
szociális,	mentális,	egészségügyi,	lakhatási	körülményeit.	Az	
intézményvezető	a	kérelem	beérkezését	követő	15	napon	be-
lül	dönt,	és	döntéséről	írásban	értesíti	a	kérelmezőt.

(4)	Az	ellátásnak	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyám-
ügyi	igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	37/A.	§	
(1)	 bekezdésében	 foglaltak	 szerinti	 megszűnéséről	 a	
megszűnést	megelőzően,	 legalább	 30	 nappal	 korábban,	
az	intézményvezető	írásban	értesíti	az	ellátottat.

(5)	A	családok	átmeneti	otthonában	fizetendő	szemé-
lyi	 térítési	 díj	megállapításához	 a	 kérelmező	30	napnál	
nem	régebbi,	a	személyes	gondoskodást	nyújtó	gyermek-
jóléti	alapellátások	és	gyermekvédelmi	szakellátások	té-
rítési	díjáról	és	az	igénylésükhöz	felhasználható	bizonyí-
tékokról	 szóló	 328/2011.	 (XII.	 29.)	 Korm.	 rendelet	 5.	
melléklete	 szerinti	 jövedelemnyilatkozatot	 nyújt	 be	 az	
intézményvezetőnek.

4.	A	családok	átmeneti	otthona	által	biztosított	
ellátás	megszűnésének	esetei	és	módja,	valamint	
a	külön	eljárás	nélkül	biztosítható	ellátások

10. §

A	családok	átmeneti	otthona	által	biztosított	ellátás	a	
gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	szóló	
törvényben	meghatározott	eseteken	túl	az	intézmény	jog-
utód	nélküli	megszűnésével	is	megszűnik.

11. §

A	 családok	 átmeneti	 otthonának	 intézményvezetője	
külön	eljárás	nélkül	nem	nyújt	ellátást.	

III. Fejezet
Záró rendelkezések

12. §

Ez	 a	 rendelet	 a	 kihirdetését	 követő	 harmadik	 napon	
lép	hatályba.

13. §

Hatályát	veszti	a	személyes	gondoskodást	nyújtó	szoci-
ális	intézmények	és	a	családok	átmeneti	otthonai	által	biz-
tosított	ellátások	formáiról,	azok	igénybevételének	rendjé-
ről	szóló	29/2013.	(IV.	18.)	önkormányzati	rendelet.

14. §

A	Fővárosi	Önkormányzat	fenntartásában	lévő	szemé-
lyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	 szociális	 intézmé-
nyek,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	díja-
iról	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	szó-
ló	30/2013.	(IV.	18.)	önkormányzati	rendelet	2a.	mellék-
lete	a	4.	melléklet	szerint	módosul.

15. §

A	Fővárosi	Önkormányzat	fenntartásában	lévő	szemé-
lyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	 szociális	 intézmé-
nyek,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	díja-
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iról	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	szó-
ló	30/2013.	(IV.	18.)	önkormányzati	rendelet

a)	4.	§	(2a)	bekezdésében	az	„Az	1.	mellékletben	fog-
lalt	táblázat	11.11.1.	és	11.11.2.	sorainak”	szöveg-
rész	helyébe	az	„A 2a. mellékletben foglalt táblázat 
11.1–11.3. sorainak” szöveg,

b)	5.	§	(1a)	bekezdésében	az	„e	rendelet	1.	melléklet	
11.	pontjában”	 szövegrész	helyébe	az	„e rendelet 
2a. melléklet 11. sora alapján”	szöveg

lép.

16. §

Hatályát	veszti	a	Fővárosi	Önkormányzat	fenntartásá-
ban	lévő	személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szo-
ciális	intézmények,	valamint	a	családok	átmeneti	ottho-
nai	térítési	díjairól	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljá-
rási	rendről	szóló	30/2013.	(IV.	18.)	önkormányzati	ren-
delet	„A	rendelet	hatálya”	alcíme.

17. §

A	 szociális	 rászorultságtól	 függő	 pénzbeli	 és	 termé-
szetben	nyújtott	szociális	ellátásokról,	a	személyes	gon-
doskodást	 nyújtó	 szociális	 alapszolgáltatásokról,	 azok	
igénybevételéről,	 valamint	 a	 fizetendő	 térítési	 díjakról	
szóló	103/2013.	(XII.	30.)	önkormányzati	rendelet	beve-
zető	része	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1), 
(3) és (6)–(7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § 
(2) bekezdésében és 92. § (1)–(2) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

18. §

A	 szociális	 rászorultságtól	 függő	 pénzbeli	 és	 termé-
szetben	nyújtott	szociális	ellátásokról,	a	személyes	gon-
doskodást	 nyújtó	 szociális	 alapszolgáltatásokról,	 azok	
igénybevételéről,	 valamint	 a	 fizetendő	 térítési	 díjakról	
szóló	103/2013.	(XII.	30.)	önkormányzati	rendelet	15.	§	
(1)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(1) Az eltemettetésre köteles személy figyelemmel a 
Szt. 48. § (4) bekezdésére – kérelemre – a Szt. 48. § (3) 
bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötele-
zettség alól

a) teljes egészében mentesülhet, ha családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100%-át,

b) fele részben mentesülhet, ha családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, vagy 

c) részben vagy egészben mentesülhet, ha az elhunyt 
után nem maradt hagyatéki vagyon, illetve az nem 
olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedez-
né.”

19. §

A	 szociális	 rászorultságtól	 függő	 pénzbeli	 és	 termé-
szetben	nyújtott	szociális	ellátásokról,	a	személyes	gon-
doskodást	 nyújtó	 szociális	 alapszolgáltatásokról,	 azok	
igénybevételéről,	 valamint	 a	 fizetendő	 térítési	 díjakról	
szóló	103/2013.	 (XII.	30.)	önkormányzati	 rendelet	6.	§	
(4)	 bekezdésében	 a	 „vagy	 a	 képzelt	 apa	 bejegyzéséről	
szóló	gyámhivatali	határozat,	 továbbá	egyéb	dokumen-
tum”	szövegrész	helyébe	az	„az egyedül nevelés tényét 
igazoló gyámhatósági döntés, továbbá emelt összegű 
családi pótlékról szóló igazolás”	szöveg	lép.

20. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	rendelet

a)	2.	 §	 2.	 pontjában	 a	 „munkavégzés	 a”	 szövegrész	
helyébe	 a	 „munkavégzés és egészségügyi ellátás 
biztosítása a”	szöveg,

b)	2.	§	5.	pontjában	az	„a	fővárosi	romák”	szövegrész	
helyébe	az	„a fővárosi hátrányos helyzetű csopor-
tok esélyegyenlőségének előmozdítása, így különö-
sen a fővárosi romák”	szöveg

lép.

21. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	rendelet	1.	melléklete	a	3.	melléklet	szerint	mó-
dosul.

22. §

Hatályát	 veszti	 a	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	
Szervezeti	 és	 Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	
(II.	5.)	önkormányzati	rendelet

a)	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.23.	sora,
b)	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.36.	sora.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Adatlap 
Idősotthoni és időskorúak gondozóháza ellátásának igényléséhez 

 
 

1. Az ellátást igénylő adatai 
Név: ……………………………………………………………………….………. 
TAJ szám:…………………………………………………………………….…... 

 
Születési név: …………………………………………………………………………..   Neme:  Férfi        Nő 
Anyja neve:…………………………………………………………………………….. 
Születési helye: ………………………………………………..Születési időpontja: ……….. év…………… hó……...nap 
Állampolgársága:………………………………………………………………………. 
 
Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme):                                  
Ország:………………………………………... 
Irányítószám:.… Város:…………………………………. Utca, házszám:…………………………..……………….……… 
 
Tartózkodási helye (a lakcímkártyán szereplő adat, korábbi nevén ideiglenes lakcíme): 
Irányítószám:.….… Város:……………...…………………...Utca, házszám:………………………………………….………... 
 
Ténylegesen megtalálható (ahol a kérelem beadásának időpontjában tartózkodik): 
Irányítószám:…..…Város:…………………………….…. Utca, házszám:……………………………………………...…… 
 

Telefonszáma:……………………………………………… 
Személyi igazolvány száma:…………………………..…… 
 
Adóazonosító jele:………………………………..………… 

Nyugdíjas 
törzsszám:…………………………………………..……… 
Közgyógy. ig. száma:……………………………………… 
Háziorvos neve:……………………………………………. 
elérhetősége:………………………………………….….… 
bélyegző száma:…………………………………………… 

Az ellátás igénybevételének jogcíme: (Jelölje X-szel) 
magyar állampolgár………….………………………… 
letelepedési engedéllyel rendelkezik…………….…….. 
bevándorlási engedéllyel rendelkezik…………….......... 
menekült………………………………………………... 
Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár….. 

Öregségi nyugdíjas-e……………………………………. 
A rokkantság mértéke: (Jelölje X-szel) 
E kategória                                                                          
D kategória                                                                          
C kategória                                                                          
A rokkantság megállapítása folyamatban van                     

 
Rendelt-e a gyámhivatal törvényes képviselőt az Ön részére Igen Nem 
Ha igen, akkor: 
Törvényes képviselőjének  
Elérhetőségi helye: 
Irányítószám:……Város:……….…………………………. 
Telefonszáma:……………………………………………… 
A gondnokság típusa: 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság……. 
cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság... 
a gondnokság kezdete:……………………………..…… 

 
Neve:……………………………………………………….. 
Utca, 
házszám.:……………………………….…………….. 
E-mail:………………………………………………….…... 
A gondnokság hatálya: (Jelölje X-szel) 
gondnok:……………………………………………….. 
ideiglenes gondnok:……………………………………. 
a gondnokság felülvizsgálatának várható 
időpontja:……………………………………………….. 

 
Kérelmező által megnevezett hozzátartozó 
Lakóhelye: 
Irányítószám:…...Város:……………………………………..… 
Kapcsolata a kérelmezővel:………………………...… 
Felmenő, lemenő, oldalági rokon (pl: szülő, gyermek, testvér stb.) 
eltartó, barát, ismerős, szomszéd 

Neve (és születési neve):……………………………..… 
 
Telefonszáma:………………………………………… 
 

  
A FECS bejegyzései és bélyegzői részére fenntartott hely 
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2. A kérelem oka: (Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelelő válasz sorszámát!)
1.Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése
3.A család ellátóképességének csökkenése, illetve elvesztése
5.Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák
7.Az alapellátás hiányosságaira visszavezethető okok
9.Egyéb, éspedig…………………………………………
………….

2.Jövedelmi, megélhetési okok
4.Mentális vagy pszichés problémák
6.Hajléktalan lett
8.Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy
a társadalom részéről

A kért intézmény cím szerinti megjelölése:
1 ………………………………………………………………………………………………………….……………………….
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Soron kívüli elhelyezést kér-e: igen: nem:

3. A kérelem ügyintézésében eljáró személy: (Jelölje X-szel)
kérelmező  törvényes képviselő  szociális munkás   megbízott (írásbeli meghatalmazás szükséges)  

A kérelem benyújtásában közreműködő neve: ……………………………………………………………………………………
Elérhetősége: ……………………………………………………………………………………………………………………...

4. Kérelmező nagykorú gyermekei
1.
Név:…………………………………………..………..
Születési név:……………………………….……….…
Telefonszám:…………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………
Tartózkodási hely:……………………………………..
Értesítési cím:……………………………………...…..

2.
Név:…………………..…………………………………..
Születési név:……………………………………….……
Telefonszám:…………………….……………………….
Lakóhely:………………………………….…………...…
Tartózkodási hely:………………………….………...…..
Értesítési cím:………………………………….…..……..

3.
Név:…………………….…………………………..….
Születési név:……………………………….…………
Telefonszám:……………………………………….….
Lakóhely:………………………………………………
Tartózkodási hely:……………………………………..
Értesítési cím:………………………………………….

4.
Név:…………………………………………………...….
Születési név:………………………………..…..….….…
Telefonszám:……………………………………….…….
Lakóhely:…………………………………………………
Tartózkodási hely:…………………………….………….
Értesítési cím:………………………………………….....

5. Az ellátást igénylő / törvényes képviselő nyilatkozata

A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.
Nyilatkozom, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Egyéb közlendők:

……………………………………………………
Budapest, ……..év ……………..hó …….nap ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő aláírása

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján ellenőrzi.
Hiányosan kitöltött adatlapokat csak hiánypótlási kötelezettséggel vesz át!
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2. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez 

Jövedelemnyilatkozat

Szolgáltatási hely: 

Az ellátást igénylő személyre vonatkozó személyi adatok:

Név:

Születési név:

Anyja neve:  

Születési hely, idő:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

Telefonszám: (nem kötelező megadni)

Az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 117/B. §-a szerint az alábbi mindenkori intézményi térítési díj 
vállalásáról nyilatkozom:

Igen, a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését vállalom.
Amennyiben a válasz igen, az Szt. 119/C.§-a szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
Megjegyzés: A lentebb feltüntetett jövedelmi adatok nem jövedelemvizsgálat céljából kerülnek megjelenítésre. 

Nem, a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetése helyett a megállapított 
személyi térítési díj megfizetését vállalom.
A kiszámított személyi térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg 
csatoltam. 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó nettó jövedelmi adatok:

1.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 
származó jövedelem

Munkáltató neve, 
címe:

Bejelentett rendszeres munka

Nem bejelentett munka

1.2
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és 
más önálló tevékenységből származó jövedelem

1.3 Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Rendszeres alkalmi munka

Eseti alkalmi munka

2. Táppénz, gyermekgondozási támogatások Lejárat ideje:
Táppénz

Családi pótlék

Csecsemőgondozási díj (CSED)
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 Gyermekgondozási díj (GYED)        

 Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)        

3. 
Önkormányzati, Járási Hivatal és állami foglalkoztatási 
szervek által folyósított ellátások             lejárat ideje:  

  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)               

  
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT)               

 Ápolási díj        

 Időskorúak járadéka        

 Álláskeresési járadék        

 Nyugdíj előtti álláskeresési segély        

4. 
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások        

  Öregségi nyugdíj              

  Özvegyi nyugdíj              

  Rehabilitációs ellátás              

  Rokkantsági ellátás              

5. Egyéb jövedelem        

 Fogyatékossági ellátás (FOT)              

         

               

 Összes (nettó) havi jövedelem             megjegyzés 

                 
 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
 
 
 
 
 
Budapest, 20………………….. 
 
 
 
 
 
      .…………………………………………………   
      ellátást igénybe vevő vagy a törvényes képviselő  
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3. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.32.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
4.32. az intézményvezető értesítése alapján a személyi térítési díjhátralék 

erejéig jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezése iránti kérelem 
előterjesztése a szociális hatóságnál, illetve követelés megszűnése 
miatt a jelzálogjog törléséhez való hozzájárulás

1993. évi III. tör-
vény 119. § (3) 

bekezdés

főjegyző

”
2.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.34.	és	4.35.	sor	helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:
„
4.34. döntés az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló 

döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről
1993. évi III. tör-
vény 101. § (4) 

bekezdés

főjegyző

4.35. döntés a családok átmeneti otthonában történő elhelyezés iránti 
kérelmet elutasító, az ellátást megszüntető intézményvezetői döntés 
ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről

1997. évi XXXI. 
törvény 32. § (4) 

bekezdés és 37/A. § 
(4) bekezdés

főjegyző

”
3.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.37.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
4.37. az intézményvezetői elutasítás elleni kifogás esetén döntés a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről 
1993. évi III. tör-
vény 94/A. § (3) 

bekezdés

főpolgármester

”
4.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	4.38.	és	4.39.	sorral	egészül	ki:
„
4.38. az 1997. évi XXXI. törvény 36. § (2) bekezdése szerinti kifogásról 

való fenntartói döntés
1997. évi XXXI. 
törvény 36. § (2) 

bekezdés

főpolgármester

4.39. az 1993. évi III. törvény 94/E. § (14) bekezdése szerinti kifogásról 
való fenntartói döntés

1993. évi III. tör-
vény 94/E. § (14) 

bekezdés

főpolgármester

”
5.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	5.2a.	és	5.2b.	sorral	egészül	ki:
„
5.2a. döntés keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés kezdemé-

nyezéséről, írásbeli konzultáció vagy a verseny újranyitása esetén 
az ajánlattételi felhívásról, valamint a dinamikus beszerzési rend-
szer felállítását követő egyes ajánlattételi felhívásokról

2015. évi CXLIII. 
törvény

főpolgármester

5.2b. döntés a keretmegállapodás alapján kezdeményezett írásbeli kon-
zultáció vagy a verseny újranyitásának lezárásáról, valamint a di-
namikus beszerzési rendszerben szerződés megkötéséről

2015. évi CXLIII. 
törvény

főpolgármester

”
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6.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	8.7.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
8.7. döntés a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szako-

sított ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díj összegét vitató, 
annak csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelemről

1993. évi III. tör-
vény 115. § (4) a) 

pont

főjegyző

”
7.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	8.8a.	sorral	egészül	ki:
„
8.8a. döntés a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésről 

szóló kérelemről
1993. évi III. tör-
vény 48. § (4) be-

kezdés

főjegyző

”

4. melléklet a 37/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Fővárosi	Önkormányzat	fenntartásában	lévő	személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szociális	intézmények,	
valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	 térítési	díjairól	és	a	 térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	szóló	30/2013.	
(IV.	18.)	önkormányzati	rendelet	2a.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	11.3.	sorral	egészül	ki:
„

(A B C)
11.3. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. VII. em./46. használat alapján a 4. § (2a) bekez-

dés szerint fizetendő lakhatási költ-
ség

”

s



846	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2022.	október	6.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
38/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 
és egyes más önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest	Főváros	Önkormányzatának	Közgyűlése		
az	1–2.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	be-

kezdésében	biztosított	eredeti	jogalkotói	hatáskörében	és	
az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	a)	pontjában	meg-
határozott	feladatkörében	eljárva,	 	

a	 3–4.	 §	 tekintetében	 a	 közúti	 közlekedésről	 szóló	
1988.	évi	I.	törvény	48.	§	(5)	bekezdésében	kapott	felha-
talmazás	alapján	és	a	Magyarország	helyi	önkormányza-
tairól	szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	törvény	23.	§	(4)	be-
kezdés	 10.	 pontjában	meghatározott	 feladatkörében	 el-
járva,	 	

az	5.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	bekez-
désében	meghatározott	 eredeti	 jogalkotói	 hatáskörében	
és	 az	Alaptörvény	 32.	 cikk	 (1)	 bekezdés	 d)	 pontjában	
meghatározott	feladatkörében	eljárva	 	
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	Budapest	 főváros	 díszvilágításáról	 szóló	 67/2012.	
(IX.	28.)	önkormányzati	rendelet	8.	§	(1)	bekezdése	he-
lyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(1) A díszvilágítási berendezést
a) kérelemre legfeljebb harminc napig, illetve
b) különleges jogrendben

az e rendeletben meghatározott üzemmenettől eltérően 
lehet működtetni.”

2. §

A	Budapest	 főváros	 díszvilágításáról	 szóló	 67/2012.	
(IX.	28.)	önkormányzati	rendelet	8.	§	(3)	bekezdésében	a	
„működtetésre	 irányuló	 (1)	 bekezdés	 szerinti	 kérelem-
ről”	szövegrész	helyébe	a	„működtetésről”	szöveg	lép.

3. §

A	Budapest	főváros	közigazgatási	területén	a	járművel	
várakozás	rendjének	egységes	kialakításáról,	a	várakozás	

díjáról	és	az	üzemképtelen	járművek	tárolásának	szabá-
lyozásáról	szóló	30/2010.	(VI.	4.)	önkormányzati	rende-
let	a	következő	50/A.	§-sal	egészül	ki:

„50/A. § A Budai Vár várakozási övezet területére ér-
vényes autóbusz várakozási hozzájárulás 2023. decem-
ber 31-ig a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározottól el-
térő környezetvédelmi kategóriának megfelelő autóbusz-
ra is kiadható.”

4. §

A	Budapest	főváros	közigazgatási	területén	a	járművel	
várakozás	rendjének	egységes	kialakításáról,	a	várakozás	
díjáról	és	az	üzemképtelen	járművek	tárolásának	szabá-
lyozásáról	szóló	30/2010.	(VI.	4.)	önkormányzati	rende-
let	10.	§	(4)	bekezdésében	az	„az	5.	melléklet	1.5.	alpont-
jában”	 szövegrész	 helyébe	 az „az 5. melléklet 1.4. al-
pontjában”	szöveg	lép.

5. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	 rendelet	 1.	melléklete	 az	 1.	melléklet	 szerint	
módosul.

6. §

Ez	 a	 rendelet	 a	 kihirdetését	 követő	 harmadik	 napon	
lép	hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 38/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	11.9.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„
11.9. döntés díszvilágítási berendezés eltérő üzemmenetben való működ-

tetéséről
67/2012. (IX. 28.) 

önkormányzati 
rendelet 8. § (3) 

bekezdés

főpolgármester

”

s
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