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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
24/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil 
szervezetek együttműködéséről szóló 12/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	1.	§	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	 2–4.	 §	 tekintetében	 a	Magyarország	 címerének	 és	
zászlajának	használatáról,	valamint	állami	kitüntetéseiről	
szóló	2011.	évi	CCII.	törvény	24.	§	(9)	bekezdésében	ka-
pott	felhatalmazás	alapján	és	az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	
bekezdés	 i)	pontjában	meghatározott	 feladatkörében	el-
járva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

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

2. §

A	Fővárosi	Önkormányzat	és	a	fővárosi	civil	szerve-
zetek	együttműködéséről	szóló	12/2021.	(III.	4.)	önkor-
mányzati	 rendelet	 bevezető	 része	 helyébe	 a	 következő	
rendelkezés	lép:

„Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–10. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) be-

kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pont-
jában meghatározott feladatkörében,

a 10/A–10/B. § tekintetében a Magyarország címeré-
nek és zászlajának használatáról, valamint állami kitün-
tetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva
a következőket rendeli el:”

3. §

A	Fővárosi	Önkormányzat	és	a	fővárosi	civil	szerve-
zetek	együttműködéséről	szóló	12/2021.	(III.	4.)	önkor-
mányzati	rendelet	a	következő	alcímmel	egészül	ki:

„3/A. „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím 
adományozása

10/A. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése – „Az Év 
Fővárosi Civil Szervezete” elnevezéssel – elismerő címet 
alapít.

(2) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” elismerő cím 
annak a civil szervezetnek adományozható, amely huza-
mosabb ideig, de legalább egy évig kiemelkedő munkát 
végzett a fővárosért, és tevékenységével hozzájárult Bu-
dapest lakosságának jólétéhez, a főváros fejlődéséhez és 
élhetőségéhez.

(3) Az elismeréssel oklevél, 1 000 000 Ft pénzjutalom, 
továbbá a Főpolgármesteri Hivatal (Városháza) képző-
művészeti kivitelezésű szimbolikus kulcsa jár. A kulcs 
treff-keresztet formázó, háromágú áttört kulcsfejben és az 
oldalain homorú ívekkel, a végén domború ívvel határolt, 
áttört kulcstollú, egytollas kulcsszárban végződő fino-
man megmunkált rézöntvény. A kulcs vándordíj, azt az el-
ismerésben részesített civil szervezet a (6) bekezdés sze-
rinti időpontban veszi át, azt legkésőbb a következő év 
azonos időpontjáig őrzi.

(4) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás 
indokait, a kiállítás keltét és az oklevél sorszámát tartal-
mazza, az oklevelet a főpolgármester írja alá.

(5) Az elismerésben részesített az elismerés átadását 
követően egy évig jogosult „Az Év Fővárosi Civil Szerve-
zete” cím használatára hivatalos kommunikációjában és 
médiamegjelenéseiben, valamint a cím tájékoztató és 
reklámanyagain való feltüntetésére.

(6) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” címből évente 
egy adományozható, átadására február 1-je, a Civilek 
Napja alkalmából kerül sor.

(7) Az átadást követően a Fővárosi Önkormányzat 
képviseletében a főpolgármester az elismerésben részesí-
tett civil szervezet részére fogadást tart.

(8) Az elismerés átadását követő hatodik és tizenkette-
dik hónapban a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja a 
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fővárosi lakosságot az elismerésben részesített civil szer-
vezet tevékenységéről.

10/B. § (1) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” címet a 
Fővárosi Önkormányzat pályázat útján adományozza.

(2) „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” cím adományo-
zására kiírt pályázat nyilvános, azon az a szervezet vehet 
részt:

a) amelynek székhelye és tényleges működési terü-
lete Budapest területén van,

b) amely legalább egy éve működik,
c) amellyel szemben a (3) bekezdés szerinti kizáró 

ok nem áll fenn, 
d) amely nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírás 

feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
e) amelynek a pályázatában bemutatott tevékeny-

sége a Fővárosi Önkormányzat által az adott 
évre megjelölt, kiemelt jelentőségű tevékenységi 
területre esik.

(3) A pályázaton nem vehet részt az a szervezet:
a) amely a pályázat benyújtását megelőző 5 éven 

belül már részesült „Az Év Fővárosi Civil Szer-
vezete” elismerésben,

b) amelynek 60 napnál régebben lejárt adók mód-
jára behajtandó köztartozása van, 

c) amelynek céljai vagy tevékenysége Magyaror-
szág alkotmányos rendjével, alkotmányos érté-
keivel, továbbá az Európai Unióról Szóló Szer-
ződés 2. cikkében vagy az Európai Unió Alapjo-
gi Chartájában foglalt értékekkel nem össze-
egyeztethető, különösen amely szervezet tevé-
kenysége mások emberi méltóságának megsérté-
sére, vagy egyének meghatározott csoportjában 
félelem keltésére irányul, vagy

d) amely a pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet 
végző alapítványokról szóló törvény szerinti ala-
pítvány és az olyan szervezet, amely párttól vagy 
pártalapítványtól a pályázat benyújtását meg-
előző 5 lezárt adóévben az adott évre vonatkozó 
költségvetésének 30 százalékát meghaladó mér-
tékben támogatást vagy adományt kapott.

(4) A pályázat tartalmára vonatkozó részletes feltétele-
ket a pályázati kiírás tartalmazza, amelyet a Fővárosi Ön-
kormányzat évente tesz közzé. A pályázati kiírás a részvé-
teli feltételeket a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknál szű-
kebben nem határozhatja meg. A (2) bekezdés e) pontja 
szerinti tevékenységi területet a Fővárosi Önkormányzat 

bármely 5 egybefüggő évet tartalmazó időszakban legfel-
jebb 3 alkalommal határozhat meg; tevékenységi terület 
meghatározása hiányában bármely, az egyéb feltételeknek 
megfelelő civil szervezet pályázatot nyújthat be. 

(5) A pályázatok a pályázati kiírás szerinti – de leg-
alább 15 napos – határidőben nyújthatók be.

(6) A beérkezett pályázatok érvényességéről való dön-
tést követően a Fővárosi Önkormányzat az érvényes pá-
lyázatokat véleményezésre és rangsorolási javaslatra meg-
küldi a Budapesti Civil Adatbázisban szereplő – adott év-
ben pályázatot be nem nyújtó – civil szervezeteknek (a to-
vábbiakban: véleményező szervezetek), amelyre legalább 
15 napot biztosít. A véleményezés és rangsorolás úgy tör-
ténik, hogy minden véleményező szervezet összesen 10 
pontot oszthat szét a pályázatok között úgy, hogy egy pá-
lyázat egész számú, legalább 1, legfeljebb 10 pontot kap-
hat. A rangsor kialakításakor az egyes pályázatokra érke-
zett pontszámok összegét kell figyelembe venni. A Fővárosi 
Önkormányzat a pályázatok véleményezők előtti bemuta-
tására személyes találkozót biztosíthat. 

(7) A (6) bekezdés szerinti véleményét és rangsorolá-
sát figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat az általa 
10 legjobbnak ítélt pályázatot legalább 30 napra online 
szavazásra bocsátja.

(8) Az online szavazáson valamennyi tizennegyedik 
életévét betöltött budapesti illetőségű személy előzetes 
regisztrációt követően részt vehet, minden résztvevő csak 
egy pályázatra adhatja le a szavazatát. Budapesti illető-
ségű a budapesti lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy 
munkahellyel rendelkező, vagy budapesti oktatási intéz-
ményben tanuló személy.

(9) A szavazásra bocsátott pályázatokat a Fővárosi 
Önkormányzat bírálja el, és az online szavazás eredmé-
nyére is tekintettel dönt „Az Év Fővárosi Civil Szerveze-
te” cím adományozásáról.”

4. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	tizedik	napon	lép	
hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 24/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	12.14.	sorral	egészül	ki:

„
12.14. döntés „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” pályázat kiírá-

sáról, a benyújtott pályázatok érvényességéről, a Buda-
pesti Civil Adatbázisban szereplő szervezetek véleményé-
re is figyelemmel, a 10 legjobb pályázat kiválasztásáról 
és online szavazásra bocsátásáról, valamint az online 
szavazás eredményére is tekintettel „Az Év Fővárosi Civil 
Szervezete” cím adományozásáról

12/2021. (III. 4.) 
önkormányzati 
rendelet 10/B. § 

(1), (6)–(7) és (9) 
bekezdés

főpolgármester

”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
25/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	épített	környezet	alakításáról	és	védelméről	 szóló	

1997.	évi	LXXVIII.	törvény	62.	§	(7)	bekezdés	3.	pontjá-
ban	kapott	felhatalmazás	alapján,	és	az	épített	környezet	
alakításáról	és	védelméről	szóló	1997.	évi	LXXVIII.	tör-
vény	14/A.	§	(2)	bekezdés	a)	pontjában,	valamint	a	Ma-
gyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	törvény	23.	§	(1)	bekezdésében	meghatáro-
zott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	
5/2015.	(II.	16.)	önkormányzati	rendelet	1.	melléklete	az	
1.	melléklet	szerint	módosul.

2. §

A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	
5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 3.	 	melléklete	
helyébe	a	2.	melléklet	lép.

3. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	30.	napon	lép	ha-
tályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 25/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

1.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65-231	szelvénye	helyébe	a	következő	65-231	szelvény	lép:
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2. melléklet a 25/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„Egyes területek beépítési magassága és magasépítmények számára kijelölt területek” című, M=1:35 000 
méretarányú tervlap
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BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALVZATA 

25/2022. (VII. 14. ) onkormanyzati rendelettel m6dositott, 
az 5/2015. (II. 16.) iinkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

3. MELLEKLET

EGYES TER0LETEK BEEPfTESI MAGASSAGA ES 
MAGASEPfTMENYEK SZAMARA KIJELOLT TERULETEK 

KOTELEZO ELEMEK 

I. EPiTETT OROKSEG MAGASS.i>.GI SZABAL YOz.AS.i>.NAK TERULETE

� Egyedi magass.!igi szabSlyoz.!ist igE!nylO lerolet 

� Magassagi korlatozassal E!rintett vedett terulet

Kiemelten vedend6 karakterU lerOlet (I. pSrkanymagassSgi kateg6ria) 

� Karakter6rz6 terOlet (II. pElrkElnymagassilgi kateg6ria)

� Karakter6rz6 teroleten megengedett 25,0 meteres parkanymagassag

11. EGYES V.i>.LTOZ.i>.SSAL ERINTETT, JELLEMZOEN
iJJ BEEPiTESO TEROLETEK MAGASSAGI SZABAL YOZASA

Egyes valtozassal E!rintett, jellemzOen llJ beE!pit€s0 terolet 
(Ill. p8rkanymagassagi kateg6ria) 

Ill. EGYES KISVAROSIAS ES KERTVAROSIAS LAKOTEROLETEKRE 
VONATKOZO BEEPiTESI MAGASSAG 

� 

� 

Hegyvid€ki z6n8ban elhelyezkedD kisvarosias lak6terolet 
(max 9,0 mE!leres beE!pitesi magassag) 

Kertvarosias magassaggal beE!pOll egyes kisvarosias lak6terUlet 
(max. 8,0 m€teres beepltE!si magassilg) 

11 Lke-3 je!U sziluettE!rzE!keny, hegyvidE!ki kertvilrosias terOlet
L__J (max. 6,5 m€teres beE!pltE!si magassilg)

IV. EGYES DUNAI SZIGETEK BEEPiTESRE Sz.ANT TERULETEINEK
MAGASS.i>.GI SZABALYOzi>.SA

� Szigetek magassagi korlatozassal E!rinlett beepit€sre szant terOletei

V. MAGASEPiTMENYEK Sz.AMARA IGENYBE VEHETO TERULETEK

11 Magashaz elhelyezesere kijel61t terOlet,
L__J ahol az epulet legmagasabb pontja 45,0 meter

Magashilz elhelyezE!sE!re kijel61t terOlet, 
ahol az E!pUlet legmagasabb pontja 65,0 meter 

Magashaz elhelyezesere kijelolt terolet,
ahol az E!po!et legmagasabb pontja 90,0 meter 

ALAPTERKEPI ELEMEK 

,------, j ____ j Budapest kdzigazgatB.si hatara

� KerOlethatar 

� Telekhatar 

K8szult az 1273_ sorszarnon szolg.iltatott 
a11ami alapadatol< felhas2na1asava1. 

fflBUDAPEST M=l:35 000 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
26/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	épített	környezet	alakításáról	és	védelméről	 szóló	

1997.	évi	LXXVIII.	törvény	62.	§	(7)	bekezdés	3.	pontjá-
ban	kapott	felhatalmazás	alapján,	és	az	épített	környezet	
alakításáról	és	védelméről	szóló	1997.	évi	LXXVIII.	tör-
vény	14/A.	§	(2)	bekezdés	a)	pontjában,	valamint	a	Ma-
gyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	törvény	23.	§	(1)	bekezdésében	meghatáro-
zott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	
5/2015.	(II.	16.)	önkormányzati	rendelet	1.	melléklete	az	
1.	melléklet	szerint	módosul.

2. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	30.	napon	lép	ha-
tályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 26/2027. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

1.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	egységek	beépítési	sűrűsége	és	az	 infrastruktúra-elemek”	című,	M=1:10	000	méretarányú	terv	la	p-
sorozat)	65-412	szelvénye	helyébe	a	következő	65-412	szelvény	lép:
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K-Sp: 2.25 (1.5+0.75) 

K-Hon: 5 (2.0+0.5) 

K-Vas: 2.0 (1.5+0.5) 

G( -2: 2.0 ( .0 0. ) 

Kb-En 
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-�� Zkp 
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..... 

K-T: 0.25 
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(0.25 0.0) 

E -Ve 

BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

2    /2022. { VII.   14. ) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPITESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

65-412 SZELVENY
i3i. 

fflBUDAPEST M=l:10 000 

6

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
27/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	épített	környezet	alakításáról	és	védelméről	 szóló	

1997.	évi	LXXVIII.	törvény	62.	§	(7)	bekezdés	3.	pontjá-
ban	kapott	felhatalmazás	alapján,	és	az	épített	környezet	
alakításáról	és	védelméről	szóló	1997.	évi	LXXVIII.	tör-
vény	14/A.	§	(2)	bekezdés	a)	pontjában,	valamint	a	Ma-
gyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 2011.	 évi	
CLXXXIX.	törvény	23.	§	(1)	bekezdésében	meghatáro-
zott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	
5/2015.	(II.	16.)	önkormányzati	rendelet	1.	melléklete	az	
1.	melléklet	szerint	módosul.

2. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	30.	napon	lép	ha-
tályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 27/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

1.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65‐321-322	szelvénye	helyébe	a	következő	65‐321‐322	szelvény	lép:
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BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

27/2022. ( VII. 14.) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPfTESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

KeszOlt az 1273. sorszamon szolgclltatott 
c3.llarni alapadatok felhasznalasaval. 

65-321
65-322 SZELVENY

,:i:; 

� BUDAPEST 
ss,344 ss,433 ss.434 ss.443 

M=l:10 000 

K-Hon: 2•.5 
(2.0+0.5) 

=s,ai»B. ,&)ii 
/,___ 

Zvp 

K-Sp: 2.25 (1.5+0.7 

K-Ker: 3.75 (2.5+1.25} 

K-T: 0.25 (0.25+0.0) 
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.. ••• •• 

G - : •2 0 ( . +0 0)

BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

27/2022. { VII. 14. ) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPITESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

KeszUlt az 1273. sorszS.mon szolgS.ltatott 
clllami alapadatok felhasznalasaval. 

65-411 SZELVENY
i3i. 

fflBUDAPEST M=l:10 000 

2.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65‐411	szelvénye	helyébe	a	következő	65‐411	szelvény	lép:
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4.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65‐432	szelvénye	helyébe	a	következő	65‐432	szelvény	lép:

3.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65‐423	szelvénye	helyébe	a	következő	65‐423	szelvény	lép:

Ev-Hv 

Kb-Ho� / '��1
I

K-Hon: 1.25 (1.0+0.25) 
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BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

27/2022. { VII. 14. ) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPITESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

65-423 SZELVENY
i3i. 

fflBUDAPEST M=l:10 000 

� '<·.·, 
K-Mii: KS:(0.5+0.0),, "'" 

BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

27/2022. { VII. 14. ) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPITESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

KeszUlt az 1273. sorszS.mon szolgS.ltatott L__f-f-'t-t-���;ckitf-��� 
clllami alapadatok felhasznalasaval. 

65-432 SZELVENY
i3i. 

fflBUDAPEST M=l:10 000 



2022.	július	14.	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 663

5.	A	 Budapest	 főváros	 rendezési	 szabályzatáról	 szóló	 5/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	 melléklet	 („A	
területfelhasználási	 egységek	 beépítési	 sűrűsége	 és	 az	 infrastruktúra-elemek”	 című,	 M=1:10	 000	 méretarányú	
tervlapsorozat)	65‐441‐442	szelvénye	helyébe	a	következő	65‐441‐442	szelvény	lép:
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BUDAPEST FOVAROS 
RENDEZESI SZABALYZATA 

27/2022. ( VII. 14. ) onkormanyzati rendelettel m6dosftott, 
az 5/2015. {II. 16.) onkormanyzati rendelettel j6vahagyott FRSZ 

1. MELLEKLET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK BEEPfTESI SURUSEGE 
ES AZ INFRASTRUKTURA ELEM EK 

KeszOlt az 1273. sorszamon szolgclltatott 
c3.llarni alapadatok felhasznalasaval. 

65-442
65-441 SZELVENY

,:i:; 

65-321

� BUDAPEST 
65'344 65'433 65-434 65-443 

M=l:10 000 

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

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, valamint a nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló
6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	1–4.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	be-

kezdésében	meghatározott	eredeti	 jogalkotói	hatásköré-
ben,	és	a	szociális	igazgatásról	és	a	szociális	ellátásokról	
szóló	1993.	évi	III.	törvény	92.	§	(1)–(2)	bekezdésében,	
valamint	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazga-
tásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	29.	§	(1)–(2)	bekez-
désében	meghatározott	feladatkörében	eljárva;

az	5.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	bekez-
désében	meghatározott	eredeti	 jogalkotói	hatáskörében,	
és	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	
szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	151.	§	(2f)	bekezdésében	
meghatározott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

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	3.	§-a	he-
lyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„3. § (1) Az idősek otthonai intézményi térítési díjának 
mértéke az e rendelet szerinti alapösszeg és a (4) bekez-
dés szerinti, a tárgyévre vonatkozó valorizációs együtt-
ható szorzata, de legfeljebb a szolgáltatási önköltség 
mértéke. Az így megállapított térítési díj – ha jogszabály 
eltérően nem rendelkezik – a tárgyév január 1-től a tárgy-
év december 31-ig alkalmazandó.

(2) A valorizációs együttható tárgyévi mértékét az azt 
alátámasztó számítással és adatokkal együttesen, vala-
mint az idősek otthonai intézményi térítési díjának a 
tárgyévre vonatkozó összegét forintban kifejezve – intéz-
ményenként, telephelyenként, épületenként – a főjegyző a 
budapest.hu honlapon közzéteszi.

(3) Az idősek otthonaiban a szolgáltatási önköltség 
mértékét és az (1) bekezdés szerinti alapösszeget telephe-
lyenként az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott valorizációs 
együttható tárgyévi mértéke

a) a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, százalék-
ban kifejezett valorizációs együtthatónak,

b) egy egész és a tárgyévet megelőző évben a társa-
dalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) 
és (6) bekezdése alapján végrehajtott, az öregsé-
gi nyugdíj havi összegére vonatkozó százalékos 
emelés törtszámként kifejezett mértékei összegé-
nek, valamint

c) egy egész és a Tny. 62. § (1) bekezdése szerint a 
tárgyév január 1-től végrehajtásra kerülő száza-
lékos nyugdíjemelés törtszámként kifejezett mér-
téke összegének

a szorzata.

(5) A hajléktalanok átmeneti szállásain az önköltség 
mértékét és az intézményi térítési díjak összegét telephe-
lyenként a 2a. melléklet, a családok átmeneti otthonaiban 
a szolgáltatási önköltség mértékét és az intézményi térítési 
díjak összegét telephelyenként a 3. melléklet tartalmazza. 

(6) A főjegyző a szolgáltatási önköltséget évente feb-
ruár 28-ig megvizsgálja, és szükség esetén javaslatot tesz 
az önköltség mértékének, illetve az alapösszegnek vagy 
az (5) bekezdés szerinti intézményi térítési díjnak a mó-
dosítására.”

2. §

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	4.	§-a	a	kö-
vetkező	(2a)	bekezdéssel	egészül	ki:

„(2a) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 11.11.1. és 
11.11.2. sorainak „C” oszlopában szereplő Szt. 117. § 
(1a) bekezdés b) pontja szerinti lakhatási költség alatt a 
fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, sze-
métszállításért az adott átmeneti szállás külső férőhelyen 
fizetendő díjak és közös költség együttes összege értendő, 
melynek napi költsége a havi lakhatási költség harmin-
cad része a hónapok naptári számától függetlenül. A fize-
tendő személyi térítési díj a külső férőhelyen lakók szá-
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mának függvényében a lakhatási költség egy főre jutó ré-
sze, mely tárgyhónap 5. napjáig kerül számlázásra.”

3. §

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	III.	Fejezete	
a	következő	13.	§-sal	egészül	ki:

„13. § (1) A 3. § (1) bekezdésétől eltérve 2022. decem-
ber 31-ig az idősek otthonai intézményi térítési díjának 
mértéke az 1. és a 2. melléklet szerinti alapösszeg.

(2) A 3. § (1) bekezdésének a 2023-ban fizetendő intéz-
ményi térítési díjra vonatkozó alkalmazása során a 3. § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évre vonatkozó va-
lorizációs együttható 1.”

4. §

(1)	 A	 Fővárosi	 Önkormányzat	 fenntartásában	 lévő	
személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szociális	in-
tézmények,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	
díjairól	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	
szóló	30/2013.	 (IV.18.)	önkormányzati	 rendelet	1.	mel-
léklete	helyébe	az	1.	melléklet	lép.

(2)	 A	 Fővárosi	 Önkormányzat	 fenntartásában	 lévő	
személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szociális	in-
tézmények,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	
díjairól	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	
szóló	30/2013.	 (IV.18.)	önkormányzati	 rendelet	2.	mel-
léklete	helyébe	a	2.	melléklet	lép.

(3)	 A	 Fővárosi	 Önkormányzat	 fenntartásában	 lévő	
személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szociális	in-
tézmények,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	
díjairól	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	
szóló	30/2013.	(IV.18.)	önkormányzati	rendelet	a	3.	mel-
léklet	szerinti	2a.	melléklettel	egészül	ki.

(4)	 A	 Fővárosi	 Önkormányzat	 fenntartásában	 lévő	
személyes	gondoskodást	nyújtó	szakosított	szociális	in-
tézmények,	valamint	a	családok	átmeneti	otthonai	térítési	
díjairól	és	a	térítési	díjakkal	kapcsolatos	eljárási	rendről	
szóló	30/2013.	 (IV.18.)	önkormányzati	 rendelet	4.	mel-
léklete	helyébe	a	4.	melléklet	lép.

5. §

(1)	A	nevelési-oktatási	intézményekben	alkalmazandó	
étkezési	 térítési	díjak	és	nyersanyagnorma	megállapítá-
sáról	 szóló	 6/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 1.	
melléklete	helyébe	az	5.	melléklet	lép.

(2)	A	nevelési-oktatási	intézményekben	alkalmazandó	
étkezési	 térítési	díjak	és	nyersanyagnorma	megállapítá-
sáról	 szóló	 6/2015.	 (II.	 16.)	 önkormányzati	 rendelet	 2.	
melléklete	helyébe	a	6.	melléklet	lép.

6. §

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

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester
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1. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az idősek otthonaiban a szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi térítési díjak alapösszege

A B C
Sorszám Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) Alapösszeg (Ft/nap)
1. VI., Rózsa u. 67.
1.1. VI.,	Rózsa	u.	67.
1.1.1. gondozás 13	794 2	845
1.1.2. demens 14	256 2	880
1.2. IX.,	Knézich	u.	14.
1.2.1. gondozás 13	974 3	150
1.2.2. demens 14	214 3	235
1.3. VII.,	Dózsa	György	út	82/B
1.3.1. gondozás 13	181 2	705
1.3.2. demens 13	453 3	095
1.4. IV.,	Baross	u.	100.
1.4.1. gondozás
1.4.1.1. kétágyas	elhelyezés 17	205 3	970
1.4.1.2. három-,	négyágyas	elhelyezés 14	372 3	705
1.4.2. demens
1.4.2.1. kétágyas	elhelyezés 19	283 4	005
1.4.2.2. három-,	négyágyas	elhelyezés 18	102 3	770
2. XVIII., Alacskai út 22.
2.1. XVIII.,	Alacskai	út	22.
2.1.1. gondozás 19	860 4	290
2.1.2. demens 15	207 4	400
2.2. XX.,	Virág	Benedek	u.	36.	„A”	épület
2.2.1. gondozás 15	486 3	960
2.2.2. demens 14	357 4	070
2.3. XX.,	Virág	Benedek	u.	36.	„B”	épület
2.3.1. gondozás 13	821 3	630
2.3.2. demens 21	102 3	740
2.4. XIX.,	Mészáros	L.	u.	26.
2.4.1. gondozás 11	503 3	630
2.4.2. demens 16	918 3	740
3. X., Halom u. 31.
3.1. X.,	Halom	u.	31.
3.1.1. gondozás 13	593 3	850
3.1.2. demens 14	303 4	400
3.2. X.,	Óhegy	u.	48.	„A”	épület
3.2.1. gondozás 9	916 3	060
3.2.2. demens 11	034 3	145
3.3. X.,	Óhegy	u.	48.	„B”	épület
3.3.1. gondozás 12	262 3	630
3.3.2. demens 13	368 3	740
3.4. XXI.,	Tapló	u.	1.
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3.4.1. gondozás 11	488 3	620
3.4.2. demens 12	890 3	730
3.5. X.,	Gergely	u.	85.
3.5.1. gondozás	három-	és	négyágyas	elhelyezés 14	443 4	070
3.5.2. demens	egy-	és	kétágyas	elhelyezés 17	738 4	730
3.5.3. demens	három-	és	négyágyas	elhelyezés 15	231 4	290
3.5.4. gondozás	egyágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 17	584 4	400
3.5.5. gondozás	kétágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 16	195 4	180
4. XI., Kamaraerdei út 16.
4.1. „A”	épület
4.1.1. gondozás 10	352 3	630
4.2. „B”	épület
4.2.1. gondozás 9	339 3	630
4.2.2. demens 12	379 3	895
4.3. „C”	épület
4.3.1. gondozás	egyágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 14	811 5	170
4.3.2. gondozás	kétágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 13	595 4	550
4.4. XI.,	Rupphegyi	út	7.
4.4.1. gondozás	négyágyas	elhelyezés 11	569 3	630
4.4.2. demens 13	798 3	895
4.5. XI.,	Bánk	bán	u.	12–20.
4.5.1. gondozás 10	894 3	630
4.5.2. demens 13	022 3	895
5. XII., Kútvölgyi út 20–22.
5.1. XII.,	Kútvölgyi	út	20–22.
5.1.1. gondozás	egyágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 12	734 4	820
5.1.2. gondozás	kétágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 12	491 4	420
5.1.3. gondozás	többágyas	elhelyezés 11	788 4	125
5.1.4. demens	egyágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 13	416 4	820
5.1.5. demens	többágyas	elhelyezés 12	389 4	125
5.2. III.,	Ányos	u.	3.
5.2.1. gondozás	kétágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 12	568 4	500
5.2.2. gondozás	többágyas	elhelyezés 11	648 3	960
5.2.3. demens	kétágyas	elhelyezés	(volt	emelt	szintű) 12	877 4	500
5.2.4. demens	többágyas	elhelyezés 12	197 3	960
5.3. XII.,	Mártonhegyi	út	53.
5.3.1. gondozás 10	606 3	290
5.3.2. demens 11	744 3	355
5.4. XII.,	Zugligeti	út	58.
5.4.1. gondozás 10	673 3	290
5.4.2. demens 11	698 3	355
6. XVII., Pesti út 117.
6.1. gondozás 9	947 3	420
6.2. Semmelweis	gondozási	egység 10	541 4	145
6.3. demens 11	707 3	720
6.4. Gondozóház 10	339 3	500
7. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.
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7.1. „A”	épület	gondozás 11	035 3	520
7.2. „B”	épület	gondozás 10	095 2	695
7.3 „Új”	épület	gondozás 10	483 3	740
7.4. Ozory	ház	demens 10	341 3	520
7.5. IV.,	Csokonai	u.	38.
7.5.1. gondozás 13	458 3	240
7.5.2. demens 16	284 3	275
7.6. IV.,	Béla	u.	18.
7.6.1. gondozás 12	195 3	125
7.6.2. demens 14	104 3	185
8. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
8.1. gondozás 8	852 2	605
8.2. demens 10	197 2	750
9. 9700 Szombathely VI., Bogáti út 72.
9.1. „Nagykastély”	épület
9.1.1. gondozás	új	egyágyas	elhelyezés	fürdőszobával 11	295 5 500
9.1.2. gondozás	új	kétágyas	elhelyezés	fürdőszobával 11	090 4	400
9.1.3. gondozás	új	háromágyas	elhelyezés	fürdőszobával 10	885 3	850
9.1.4. gondozás	új	négyágyas	elhelyezés	fürdőszobával 10	782 3	670
9.1.5. gondozás	három-	és	többágyas	elhelyezés 10	269 3	480
9.1.6. demens 11	658 3	520
9.2. „Kiskastély”	épület
9.2.1. gondozás	egyágyas	elhelyezés 11	062 4	290
9.2.2. gondozás	kétágyas	elhelyezés 10	698 3	740
9.2.3. gondozás	három-	és	többágyas	elhelyezés 10	097 3	080
9.2.4. demens 11	210 3	080
9.3. „Pavilon	épület”
9.3.1. gondozás	egyágyas	elhelyezés 11	157 4	290
9.3.2. gondozás	kétágyas	elhelyezés 10	737 3	740
9.3.3. gondozás	három-	és	többágyas	elhelyezés 10	291 3	480
9.3.4. demens 11	434 3	520
9.4. 8153	Polgárdi-Ipartelepek,	Somlyói	u.	2.
9.4.1. gondozás	egyágyas	elhelyezés 12	787 4	290
9.4.2. gondozás	két-	és	többágyas	elhelyezés 11	418 3	740
9.4.3. demens 12	902 3	520
10. 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
10.1. „A”	épület
10.1.1. gondozás 10	119 3	315
10.1.2. demens 10	526 3	485
10.2. „B”	épület
10.2.1. gondozás 10	119 3	080
10.2.2. demens 10	526 3	305
10.3. „C”	épület
10.3.1. gondozás 10	119 2	805
10.3.2. demens 10	526 2	925
10.4. 2025	Visegrád,	Mogyoróhegy	u.	10.
10.4.1. „A”	„B”	„C”	épület 10	119 2	460

”
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2. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosító tartós bentlakásos intézményekben a 
szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi térítési díjak alapösszege

A B C
Sorszám Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap) Alapösszeg (Ft/nap)
1. X., Halom u. 31.
1.1. X.,	Gergely	u.	85.
1.1.1. egyágyas 21	112 5	830
1.1.2. kétágyas 17	832 4	730
1.2. Halom	u.	31.
1.2.1. kétágyas 15	039 4	400
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C”	épület
2.1.1. egyágyas 14	811 5	465
2.1.2. kétágyas 13	595 4	555
2.2. XI.,	Rupphegyi	út	7.
2.2.1. egyágyas 13	798 5	465
2.2.2. kétágyas 12	683 4	555
3. XII., Kútvölgyi út 20–22.
3.1. XII.,	Kútvölgyi	út	20–22.
3.1.1. egyágyas 12	888 6	160
3.1.2. kétágyas 12	735 5	455
3.2. III.,	Ányos	u.
3.2.1. kétágyas 12	741 5	095

”
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3. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2a. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

A hajléktalanok átmeneti szállásain a szolgáltatási önköltség mértéke és a fizetendő intézményi 
térítési díjak összege

A B C

Sorszám Intézmény neve, címe Szolgáltatási önköltség 
(Ft/fő/nap)

A Fővárosi Önkormányzat által  
megállapított intézményi térítési díj 

alapösszege (Ft/nap)

1. Bp. XIII., Dózsa György út 152. 3	499 390
2. Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.
2.1. elhelyezés	15–17	ágyas	szobában,	vagy	felső	ágyon 4	150 0
2.2. elhelyezés	7–14	ágyas	szobában 4	150 180
3. Bp. VIII., Kálvária u. 23. 6	678 300
4. Bp. XI., Kocsis u. 5. 4	376 340
5. Bp. IX., Külső-Mester u. 84. 3	954 280
6. Bp. IX., Táblás u. 31. 5	279 270
7. Bp. X., Vaspálya u. 56. 5	011 280
8. Bp. IX., Gyáli út 33–35. 4	456 340
9. Bp. XV., Kőrakás park 1–8. 4	575 370
10. Bp. XIII., Szabolcs u. 33–35. 3	899 290
11. Átmeneti szállás külső férőhelyek

11.1. Bp.	X.,	Gyakorló	u.	32.	fszt.	1. 1	115 használat	alapján	a	4.	§	(2a)	bekezdés	
szerint	fizetendő	lakhatási	költség

11.2. Bp.	X.,	Kápolna	u.	17.	IV.	31. 1	002 használat	alapján	a	4.	§	(2a)	bekezdés	
szerint	fizetendő	lakhatási	költség

”
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4. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek száma és a belépési hozzájárulás összege

A B C

Sorszám Intézmény neve, címe Férőhelyek száma Belépési hozzájárulás összege 
(Ft/fő)

1. X., Halom u. 31.
1.1. X.,	Gergely	u.	85.
1.1.1. egyágyas 42 2	500	000
1.1.2. kétágyas 56 800 000
1.2. X.	Halom	u.	31.
1.2.1. kétágyas 16 500 000
2. XI., Kamaraerdei út 16.
2.1. „C”	épület
2.1.1. egyágyas 19 6 000 000
2.1.2. egyágyas,	emeleti	sarokszobák 6 4	500	000
2.1.2.1. egyágyas	mélyföldszint 5 3 000 000
2.1.3. kétágyas 66 2	000	000
2.1.3.1. kétágyas	mélyföldszint 4 1 000 000
2.2. XI.,	Rupphegyi	út	7.
2.2.1. egyágyas 4 4	500	000
2.2.2. kétágyas 30 2	000	000
3. XII., Kútvölgyi út 20–22.
3.1. XII.,	Kútvölgyi	út	20–22.
3.1.1. egyágyas 18 2	700	000
3.1.2. kétágyas 35 1	980	000
3.2. III.,	Ányos	u.
3.2.1. kétágyas 25 1	872	000

”
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5. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 

A nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

A B

Sorszám Megnevezés
normál és diétás  

étkezés 
Ft/fő/nap

1. Óvodai	ellátás	összesen: 360
1.1. Ebből: tízórai 59
1.2. ebéd 242
1.3. uzsonna 59
2. Általános	iskolai	ellátás	összesen: 459
2.1. Ebből: tízórai 94
2.2. ebéd 271
2.3. uzsonna 94
3. Kollégiumi	ellátás	(általános	iskola)	összesen: 849
3.1. Ebből: reggeli 135
3.2. tízórai 94
3.3. ebéd 271
3.4. uzsonna 94
3.5. vacsora 255
4. Kollégiumi	ellátás	(középiskola)	összesen: 969
4.1. Ebből: reggeli 170
4.2. tízórai 94
4.3. ebéd 317
4.4. uzsonna 94
4.5. vacsora 294
5. Gyógypedagógiai,	konduktív	pedagógiai	nevelési-oktatási	intézmények	ellátása	összesen: 1018
5.1. Ebből: reggeli 141
5.2. tízórai 94
5.3. ebéd 353
5.4. uzsonna 106
5.5. vacsora 324
6. Technikumok	(ebéd) 317
7. Szakképző	iskolák	(ebéd) 317
8. Gimnáziumok	(ebéd) 317
9. Szakgimnáziumok	(ebéd) 317

”
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6. melléklet a 28/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők:

A B C

Sorszám Megnevezés
normál étkezés diétás étkezés

Ft/fő/nap
1. Óvodai	ellátás	összesen: 545 934
1.1. Ebből: tízórai 90 174
1.2. ebéd 365 586
1.3. uzsonna 90 174
2. Általános	iskolai	ellátás	összesen: 699 934
2.1. Ebből: tízórai 143 174
2.2. ebéd 413 586
2.3. uzsonna 143 174
3. Kollégiumi	ellátás	(általános	iskola)	összesen 1289 1795
3.1. Ebből: reggeli 204 314
3.2. tízórai 143 174
3.3. ebéd 413 586
3.4. uzsonna 143 174
3.5. vacsora 386 547
4. Kollégiumi	ellátás	(középiskola)	összesen: 1473 1795
4.1. Ebből: reggeli 258 314
4.2. tízórai 143 174
4.3. ebéd 480 586
4.4. uzsonna 143 174
4.5. vacsora 449 547

5. Gyógypedagógiai,	konduktív	pedagógiai	nevelési-oktatási	intézmények	 
ellátása	összesen: 1908

5.1. Ebből: reggeli 265
5.2. tízórai 178
5.3. ebéd 660
5.4. uzsonna 198
5.5. vacsora 607
6. Technikumok	(ebéd) 480 586
7. Szakképző	iskolák	(ebéd) 480 586
8. Gimnáziumok	(ebéd) 480 586
9. Szakgimnáziumok	(ebéd) 480 586

”



674	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2022.	július	14.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló
69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
a	környezet	védelmének	általános	 szabályairól	 szóló	

1995.	évi	LIII.	törvény	48.	§	(5)	bekezdése	a)	pontjában	
kapott	felhatalmazás	alapján,	és	a	környezet	védelmének	
általános	szabályairól	szóló	1995.	évi	LIII.	törvény	48.	§	
(4)	bekezdése	a)	pontjában	meghatározott	feladatkörében	
eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 Budapest	 Főváros	 szmogriadótervéről	 szóló	
69/2008.	(XII.	10.)	önkormányzati	rendelet

a)	2/A.	§	(3)	bekezdés	c)	pontjában	az	„Információs”	
szövegrész	helyébe	az	„Irányító”	szöveg,

b)	8.	§	(2)	bekezdés	b)	pontjában	a	„fővárosi	kerületek	
jegyzőit,	 hogy	 fokozottan	 ellenőrizzék	 az	 avar	 és	
kerti	hulladék	nyílt	 téri	égetésének	esetleges	 tilal-
mát”	 szövegrész	helyébe	 a	„hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkező hatóságokat a hulladékok 
égetésére vonatkozó tilalmak ellenőrzésére”	 szö-
veg,

c)	9.	 §	 d)	 pontjában	 a	 „fővárosi	 kerületek	 jegyzőit,	
hogy	fokozottan	ellenőrizzék	az	avar	és	kerti	hulla-
dék	 nyílt	 téri	 égetésének	 esetleges	 tilalmát”	 szö-
vegrész	 helyébe	 a	„hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságokat a hulladékok égetésére vo-
natkozó tilalmak ellenőrzésére” szöveg,

d)	10.	§	a)	pontjában	a	„gépjárművek,	továbbá	az	ér-
vényes	budapesti	taxiállomás-használati	hozzájáru-
lással	 rendelkező	 személytaxi-szolgáltatást	 végző	
gépjárművek”	 szövegrész	 helyébe	 a	 „gépjármű-
vek”	szöveg,

e)	10/A.	§	a)	pont	aa)	alpontjában	az	„„5”,”	szöveg-
rész	helyébe	az	„„5”, ha a gépjármű hajtóanyaga 

a forgalmi engedély adata szerint benzin, vagy ha a 
gépjármű a forgalmi engedély adata szerint kizáró-
lag gázüzemű vagy elektromos meghajtású,”	 szö-
veg,

f)	 10/A.	§	a)	pont	ac)	alpontjában	az	„„5N”,”	szöveg-
rész	helyébe	az	„„5N”, ha a gépjármű hajtóanya-
ga a forgalmi engedély adata szerint benzin,”	szö-
veg,

g)	10/A.	§	a)	pont	ad)	alpontjában	az	„„5P”,”	szöveg-
rész	helyébe	az	„„5P”, ha a gépjármű hajtóanyaga 
a forgalmi engedély adata szerint benzin,” szöveg,

h)	10/B.	§-ában	a	„háromévenként”	szövegrész	helyé-
be	a	„kétévenként”	szöveg

lép.

2. §

Hatályát	veszti	a	Budapest	Főváros	szmogriadótervéről	
szóló	69/2008.	(XII.	10.)	önkormányzati	rendelet	10/A.	§	
a)	pont	af)	alpontja.

3. §

(1)	Ez	a	rendelet	–	a	(2)	és	(3)	bekezdésben	foglalt	ki-
vétellel	–	a	kihirdetését	követő	napon	lép	hatályba.

(2)	Az	1.	§	e)–g)	pontja	és	a	2.	§	2022.	november	1-jén	
lép	hatályba.

(3)	Az	1.	§	d)	pontja	2023.	november	1-jén	lép	hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
30/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló 
fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási célú keretről szóló 55/1997. (X. 17.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

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

zott	 eredeti	 jogalkotói	hatáskörében,	 és	 az	Alaptörvény	
32.	 cikk	 (1)	 bekezdés	 a)	 pontjában	 meghatározott	 fel-
adatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:	

1. §

Hatályát	veszti	a	kerületi	önkormányzatok	által	igény-
be	vehető,	a	szociális	ellátás	fejlesztésére	szolgáló	fővá-

rosi	 támogatásról,	a	Fővárosi	Szolidaritási	célú	keretről	
szóló	55/1997.	(X.	17.)	önkormányzati	rendelet.

2. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	napon	lép	hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester

s
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

606/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	úgy	dönt,	hogy	a	főváros	területén	közterületet	nevez	át,	továbbá	névtelen	közterületeket	nevez	
el	az	alábbiak	szerint:

Kerület Helyrajzi szám Új elnevezés

X. 42151/8.	hrsz.-ú	közterület,	a	Vaspálya	utca	
Kőér	utca	és	Noszlopy	utca	közötti	szakasza Richter Gedeon utca

X.
42151/10.	hrsz.-ú	közterület,	a	Vaspálya	utca	
Noszlopy	utca	és	Sibrik	Miklós	utca	közötti	

szakasza
Robert Bosch utca

XIV. 31373/22.	hrsz.-ú	névtelen	közterület Radó Dezső park

XVI. 117510/59.	hrsz.-ú	névtelen	közterület Boldogasszonyfa utca

s
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