
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete______________________ 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 15.00 
órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott  
rendes üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Láng Zsolt polgármester, Bodor Zoltán, dr. Csabai Péter, 
Dankó Virág alpolgármester, Dömök Lászlóné, Ernyey László, Gárdos Pál, dr. 
Gór Csaba, Kaposi Péter, Kovács Márton, Lánszki Regő, Legény Béla, Makra 
Krisztina, dr. Molnár Zsolt, Némethy Béla, Őrsi Gergely, Perjés Gábor, Riczkó 
Andrea, Schanda Tamás, Skublicsné Manninger Alexandra, dr. Varga Előd 
Bendegúz (képviselők) 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  
 
dr. Szalai Tibor jegyző, Seres Ernő, a II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője,  
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: 
 
Balaton Balázs sajtóreferens, dr. Bálint János a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Beszédes Rita Főépítész, Fermin Antonio Pineda az Intézmény-gazdálkodási Iroda 
vezetője, Ikladiné dr. Petres Veronika a Gyámhivatal vezetője, Kájerléber Tamás 
az Informatikai Iroda vezetője, Károlyi Helga a Polgármesteri Kabinet vezetője, 
Keszei Zsolt a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, dr. Tombácz Dóra 
Igazgatási irodavezető-helyettes, dr. Kolláth Adél  aljegyző, az Igazgatási Iroda 
vezetője, Marosvári József a Belső Ellenőrzési Egység vezetője, Nagy Péter az 
Építésügyi Iroda vezetője, Ötvös Zoltán a Művelődési Iroda vezetője, D. Szabó Ilona 
Katalin  a Humánpolitikai Csoport vezetője, Márton Marianna  a Könyvvizsgáló 
részéről, dr. Murai Renáta a Jegyzői Titkárság vezetője, Szigetiné Bangó Ildikó a 
Pénzügyi Iroda vezetője, Tóth József Minőségügyi vezető, Vajthó Gábor a 
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Vargáné Luketics Gabriella a 
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője, dr. Láng Orsolya a Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Iroda mb. vezetője 
 

Jelen vannak továbbá:  
 
dr. Polák László a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat főigazgatója, 
Tóth Ildikó  a Budai Polgár főszerkesztője, dr. Tas Krisztián a II. ker. Városfejlesztő 
Zrt. vezérigazgatója, dr. Fábián Árpád  BUDÉP Kft. végelszámolója 
 
Kerületfejlesztési, Környezetvédelmi és Településüzemeltetési Bizottság részéről:  
Mathauser András 
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Az ülés levezető elnöke: Dr. Láng Zsolt polgármester 
 
 
Polgármester: Üdvözli a megjelenteket és megnyitja az ülést. 

Megállapítja, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint mind a 21 képviselő jelen van.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Ernyey László és Kovács Márton képviselő 
urak személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta.  
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
312/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

megbízza Ernyey László és Kovács Márton képviselőket a testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend előtt 1./ pontja: 
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(szóbeli) 
Előadó: Dr. Láng Zsolt 

    Polgármester 
 
Polgármester: Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
 
Október 23-án hagyományosan a Széna téri kopjafáknál emlékezett a II. kerület az 
1956-os forradom és szabadságharc kitörésére. Az ünnepség alkalmával az 
Önkormányzatban képviselettel rendelkező valamennyi párt koszorúzott. Az 
ünnepségen több száz érdeklődő vett részt.  
 
Október 30-án a fővárosi kerületi önkormányzatok és Budapest Főváros 
Kormányhivatala között létrejött a Kerületi Hivatalokról szóló megállapodás, s ennek 
ünnepélyes aláírására került sor. 
 
November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapján 
főhajtással és koszorúk elhelyezésével tisztelegtek a Nagy Imre Emlékháznál, Szabó 
bácsi Lövőház utcai emléktáblájánál, Mansfeld Péter szobránál a róla elnevezett 
parkban, valamint a forradalom legfiatalabb mártírjának egykori, Medve utcai 
iskolájának falán elhelyezett emléktáblájánál.  
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November 8-án Alpolgármester asszonnyal és Jegyző úrral együtt megtartották a 
Polgármesteri Hivatal idei állománygyűlését a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban. 
 
November 16-án a „Klebelsberg-Hét” programsorozat keretében átadták az idei 
Klebelsberg-díjat, valamint ünnepélyes keretek között felköszöntötték születésnapja 
alkalmából Jókai Anna írónőt. 
 
November 22-én az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezetőinek 
jutalmazására került sor. 
Ezen a napon délben sajtótájékoztató keretében adták át a Csatárka út – Törökvész út – 
Kapy utca találkozásánál az új közlekedési csomópontot. 
 
November 23-án a Főváros átadta a Lukács Fürdő felújított épületét, melynek 
ünnepélyes megnyitóján a kerület nevében részt vett. 
 
November 29-én 13 órakor a Máriaremetén található Francia Iskola 50 éves jubileumi 
ünnepségét tartotta, ahol köszöntötte a 10 éve Pesthidegkúton, illetve Máriaremetén 
működő intézmény tanárait, igazgatóit, tanulóit. 
 
A kerület német testvérvárosa, Mosbach delegációja ez év augusztusában tűzoltóautót 
ajándékozott a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítványnak. A járművet a Készenléti 
Szolgálatok Pesthidegkúti Egyesülete kapta meg, akik szerették volna télen fedett 
helyen tárolni az autót. November 18-án ünnepélyes keretek között avatták fel az 
ideiglenes szertárt, amelynek megépítéséhez a polgármesteri keretből 100.000.- 
forinttal járult hozzá.  
 
Tájékoztat arról, hogy lezárult a járási hivataloknak, illetve a tankerületi igazgatóknak 
a kijelölése. Budapest Főváros Kormányhivatala illetve a Miniszter a II. kerületi 
Hivatal vezetőjének Dr. Kolláth Adélt, tankerületi igazgatónak pedig Hajnissné Anda 
Évát jelölte, aki jelenleg a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium igazgató-
helyettese. Mindkettejüknek gratulál és nagyon jó munkát kíván. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
313/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről - tudomásul veszi. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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Napirend előtt 2./ pontja 
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előadó: Dr. Láng Zsolt 

    Polgármester 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
314/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

a 255/2011., 133, 186, 241, 275, 278, 281, 295, 301, 302, 311/2012. 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, 

a 158/2012. (V.31.) határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-ig 
meghosszabbítja, 

a 159/2012. (V.31.) határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-ig 
meghosszabbítja,  

a 202/2012. (VI.26.) határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-ig 
meghosszabbítja, 

a 204/2012. (VI.26.) határozat végrehajtási határidejét 2013. január 31-ig 
meghosszabbítja. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend előtti hozzászólások: 
 
Polgármester: Őrsi Gergelynek adja meg a szót. 
 
Őrsi Gergely: A Bimbó úti buszsávval – melyet sok autós használ – kapcsolatos 
kérdése, hogy a Mechwart téri buszmegállónál a villanyoszlopokra szerelt kamera 
működik-e, ennek folyamán szabnak-e ki bírságokat, illetve lehetne-e egy olyan 
figyelemfelhívó akciót szervezni, hogy ez az állapot megszűnjön? Ugyanez a 
probléma bármelyik kerületi buszsávnál. 
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Polgármester: Az említett kamerák a BKK forgalomfigyelő kamerái, de ha a 
Rendőrség kéri, akkor rá tud csatlakozni. Ezt kezdeményezte már a II. Kerületi 
Kapitányság vezetőjénél. 
  
Seres Ernő: Elmondja, hogy a szükséges intézkedéseket bevezették. Ez egyrészt abból 
áll, hogy a II. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei más és más időpontokban felállnak 
ezekre a helyekre és a szabályszegőkkel szemben eljárnak. Emellett a BRFK 
Közlekedésrendészeti Főosztályától kértek ehhez segítséget, akiktől hetente minimum 
egy alkalommal ugyancsak felállt ellenőrzésre kerül sor. Már történtek bírságolások. 
Az akció mindaddig tart, amíg ennek kézzelfogható eredménye nem lesz. 
A kamerák kapcsán is történt egyeztetés, mellyel kapcsolatban azt az ígéretet kapták, 
hogy a jövő hét folyamán a Rómer Flóris kamerák működni fognak, s természetesen a 
szankcionálás sem marad el. 
 
Polgármester: Lánszki Regőnek adja meg a szót. 
 
Lánszki Regő: Tájékoztat arról, hogy a II. kerületi Önkormányzat képviseletében 
november 15-én részt vett a HungaroControll Zrt. önkormányzati partnerségi 
találkozóján, melynek témája a repülőgépek alacsony leszállása okozta zajterhelés 
volt. A zajterhelés csökkentése érdekében a Zrt. két típusú rendszert fejleszt, melynek 
kiépülése várhatóan 2013-2014. 
Mivel nagyon sok jelzés érkezett a Zrt. elérhetőségének hiányával kapcsolatban, 
tájékoztat arról, hogy megkapta mind a központi telefonszámot, mind az e-mail címet. 
 
Polgármester: Szükségesnek tartja, hogy az említett elérhetőséget a Budai Polgár 
leközölje. 
 
Bodor Zoltánnak adja meg a szót. 
 
Bodor Zoltán: Felhívja a figyelmet arra, hogy különösen péntek délutánonként, 
szombat délelőttönként a Fény Utcai Piac környékét, a Dékán utcát és a körülötte lévő 
közterületet elözönlik az illegális, erőszakos árusok. Kéri, hogy legalább a 
forgalmasabb napokon gyakran ellenőrizzék az említett környéket. 
 
Az október 23-i megemlékezésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az ünnepség a II. 
kerülethez méltó volt, de a végét egy kicsit megzavarta az a bejelentés, hogy egy civil 
szervezet rendezvényére közöltek meghívót. Azt kéri – méltóan a hagyományokhoz -, 
hogy az önkormányzati rendezvényeken ilyen ne történjen. 
 
Polgármester: Bodor képviselő úr piaccal kapcsolatos észrevételeivel egyetért. 
Megkérte a Városrendészet vezetőjét és Kapitány urat, hogy mostantól hangolják 
össze, hogy decemberben kiemelt figyelmet fordítsanak a Mammutok és a piac 
környékére mind parkolás, mind illegális árusok tekintetében. 
 
A megemlékezéssel kapcsolatos felszólalást tudomásul vette. 
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Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak. 
 
dr. Varga Előd Bendegúz: A Fény Utcai Piaccal kapcsolatban Bodor képviselő úr 
által elmondottakat személyesen is tapasztalja, és jelzi, hogy az utóbbi időben a 
Lövőház utcában a két Mammut közötti szakaszon nagyméretű teherautók parkolnak. 
 
Köszönetét fejezi ki saját maga és az érintett környék lakóinak nevében Jegyző úrnak a 
Törökvész út -Csatárka út körforgalmának építése kapcsán felmerült 
közlekedésszabályozási probléma megoldásáért, valamint a Zöldlomb utca elhalt 
fasorának facsemetékkel történő pótlásáért. 
 
dr. Szalai Tibor: A köszönetnyilvánítást továbbítja a Rendőrkapitányság és a 
Városrendészet munkatársainak. 
 
Polgármester: Molnár Zsoltnak adja meg a szót. 
 
dr. Molnár Zsolt : Hozzászólásában szintén a kerület egyes részeit bizonyos 
időszakokban érintő közlekedéssel kapcsolatos problémákat veti fel. Egyetért azzal, 
hogy a szabálytalankodókat büntetni kell, de az a véleménye, hogy ezt a problémát 
nem csak bírságolásokkal kell megoldani, hanem például a közlekedési lámpák 
áthangolásával kellene orvosolni. 
 
dr. Szalai Tibor: Válaszában elmondja, hogy a budai és pesti körutak lámpahangolása 
ún. intelligens lámpahangolás, mely ez esetben arra korlátozódik, hogy a 
tömegközlekedést támogassa. Az elmúlt időszakban a BKK-val is folyamatosan 
egyeztettek, de sajnos a kerület ezen nem tud változtatni. 
 
 
 
Napirend összeállítása 
 
Polgármester: Mivel a napirend előtti hozzászólások elfogytak, így a napirend 
összeállítása kapcsán tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy két új napirendi pontot 
kell felvenni, melyet a frakcióvezetői egyeztetésen jeleztek is. Javasolja, hogy az 
állami fenntartású intézmények működtetésével kapcsolatos napirendet és a 
Polgármesteri Hivatal létszámával kapcsolatos napirendet a 7. napirend után vegyék 
fel.  
 
Szavazásra bocsátja a napirend összeállítására vonatkozó javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
315/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1./ A „Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

Polgármesteri referens 

2./ A „Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

Polgármesteri referens 

3./ A „Hármashatárhegyi út fenti szakaszának Rotter Lajos utcára” történő 
átnevezésével kapcsolatos véleménynyilvánítás 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

Polgármesteri referens 

4./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén 
bevezetett idegenforgalmi adó kerületi hatáskörben tartására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 

5./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 
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6./ Tájékoztató a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi 
háromnegyed éves gazdálkodásának teljesítéséről 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 

7./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójára 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 

8./ Javaslat az állami fenntartásba kerülő intézmények működtetésére 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 
Rácz Edit 
Intézményirányítási Csoport vezetője 

9./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámának módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: D. Szabó Ilona Katalin 

Humánpolitikai Csoport vezetője 

10./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 9/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására a 
költségvetés felülvizsgálata alapján 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

Pénzügyi Iroda vezetője 
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11./ A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 
korrigált nyitó mérlegének elfogadása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt  

         Polgármester 
Előadó: dr. Fábián Árpád 

végelszámoló 

12./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat ../2012.(…) önkormányzati 
rendelete az építészeti örökség helyi – kerületi – értékeinek védelméről 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

Főépítész 

13./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2012.(….) önkormányzati rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet módosításáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

Főépítész 

14./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2012.(….) önkormányzati rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendészeti és 
Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I. 18.) rendelet módosításáról és a 
Hidegkúti út – Bujdosó köz – Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt 
terület Kerületi Szabályozásáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

Főépítész 

15./ Javaslat a Budapest II. Hidegkúti út 216. sz. alatti ingatlannak a II. Kerületi 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe történő átadására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármestermester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 
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16./ Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési és szociális intézmények alapító 
okiratának módosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 

17./ A Momo Gyermekvédő Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

         Polgármester 
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella 

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 

18./ Dr. Erdős Judit felnőtt fogorvos feladat-ellátási szerződésének 
meghosszabbítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Károlyi Helga 

Polgármesteri Kabinet vezetője 

19./ Dr. Gaál Mónika Zsuzsanna felnőtt fogorvos feladat-ellátási szerződésének 
meghosszabbítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Károlyi Helga 

Polgármesteri Kabinet vezetője 

20./ Kérelem a 13213/0/A/64 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest II. Lövőház u. 17. 
III. 3. szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli)       Zárt ülés! 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
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21./ Az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének megbízása  
(írásbeli, pótkézbesítés)     Zárt ülés! 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

        Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

Művelődési Iroda vezetője 
Vargáné Luketics Gabriella 
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda 

 
(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend 1./ pontja 
A „Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

    Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
316/2012. (XI. 29,) képviselő-testületi határozata 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
polgármesteri döntés nyomán a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
(székhelye: 2481 Velence, Szabolcsi út 3.) részére a 25 000 Ft összegű 
támogatás átadását jóváhagyja. 

Felelős:  Polgármester 

Határid ő: 2012. december 31. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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Napirend 2./ pontja 
A „Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány” támogatása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

    Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
317/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
polgármesteri döntés nyomán a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 
(székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 65.) részére a 100 000 Ft összegű 
támogatás átadását jóváhagyja. 

Felelős:  Polgármester 

Határid ő: 2012. december 31. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend 3./ pontja 
A „Hármashatárhegyi út fenti szakaszának Rotter Lajos utcára” történő átnevezésével 
kapcsolatos véleménynyilvánítás 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

   Polgármester 
Előadó: dr. Prónik Judit 

    Polgármesteri referens 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
318/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

 úgy dönt, hogy nem támogatja a Fővárosi Önkormányzat javaslatát, 
miszerint a Hármashatárhegyi út fenti szakasza Rotter Lajos utcára kerüljön 
átnevezésre. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
Napirend 4./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén 
bevezetett idegenforgalmi adó kerületi hatáskörben tartására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
319/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az 1990. évi C. törvény 1.§ (2)-(3) bekezdése alapján 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén az 
idegenforgalmi adót továbbra is Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat 27/2010. (XI. 30.) rendelete alapján működteti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről 2012. 
december 15-ig tájékoztassa Budapest Főváros Főpolgármesterét. 

Felelős: polgármester 

Határid ő: döntés megküldésére legkésőbb 2012. december 15. 

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú) 
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Napirend 5./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a minősített többség szabályai szerint a rendelet-
módosítást. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 9/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 9/2012.(II. 23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R). 
 
 

1. § 
 
Az R 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„1.§ (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi   

költségvetésének 
 
 költségvetési bevételi főösszegét  16 751 308 ezer forintban 
 
 költségvetési kiadási főösszegét  20 800 107 ezer forintban 
 
 költségvetési egyenlegének összegét  -4 048 799 ezer forintban 
 
  finanszírozási kiadásának összegét       144 828 ezer forintban 
 

állapítja meg. 
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 A 2012. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a 
Képviselő-testület 4 193 627 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) 
igénybevételével finanszírozza.” 

 
 

2. § 
 
Az R 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2012. évben 
 

I.  Általános tartalék 442 125 ezer forint, 
II. Céltartalékok 640 205 ezer forint, 

a) működési céltartalék 274 747 ezer forint, 
b) felhalmozási céltartalék              365 458 ezer forint.” 

 
 
 

3. § 
 

 
Az R mellékletét képező 1-17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-17. sz. táblái lépnek. 
 

4. § 
 

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Láng Zsolt 
Polgármester 

dr. Szalai Tibor 
jegyző 

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében, 21 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotta.) 
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 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 

 
Általános indokolás 

 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és a 2012. 
évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. 
(II.23.) önkormányzati rendeletben még nem rögzített változások beemelése miatt vált 
szükségessé. 
 

Részletes indokolás 
 
1.§ A végrehajtott módosítások következtében kialakult kiadási és bevételi 
főösszegeket határozza meg. 
 
2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegből elkülönített tartalékokat mutatja be. 
 
3. § Az 1.§-ban jóváhagyott 2012. évi főösszegek bontásait tartalmazza. 
 
4. § A rendelet hatályát határozza meg. 
 
 
 
Napirend 6./ pontja 
Tájékoztató a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi háromnegyed 
éves gazdálkodásának teljesítéséről 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
320/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy az önkormányzat 2012. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékelt táblázatok alapján tudomásul 
veszi. 

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú) 
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 42 



 43 



 44 



 45 



 46 



 47 



 48 



 49 



 50 



 51 



 52 



 53 



 54 



 55 



 56 



 57 



 58 



 59 



 60 



 61 
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Napirend 7./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójára 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
321/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

egyetért a határozat melléklete szerinti 2013. évi költségvetési 
koncepcióban megfogalmazott célokkal és rendező elvekkel. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megfogalmazott fő célkitűzéseket, az 
általános és kötelező tervezési követelményeket a 2013. évi költségvetési 
rendelettervezet elkészítésénél érvényesítse. 

Felelős: polgármester 

Határid ő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 

(21 képviselő van jelen, 20 igen, 1 tartózkodás) 

 
Határozat melléklete 

 
2013. évi költségvetési koncepció 

 
A Kormány T/7655 számon, 2012. június 15-én nyújtotta be az Országgyűléshez a Magyar 
Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát. Az Áht 24. (2) § bekezdése 
értelmében polgármester a helyi költségvetési rendelettervezet a központi költségvetésről 
szóló jogszabály kihirdetését követő 45. napjáig nyújthatja be a Képviselő-testületnek.  
 
A benyújtott törvényjavaslat átdolgozása jelenleg is folyamatban van, végleges változata még 
nem ismert, a hatályos jogszabályok szerint a központi költségvetés elfogadásának határideje 
november 30-a. Ezért csak a T/7655 számú javaslatban megfogalmazott irányelvekre, 
valamint makrogazdasági prognózisra támaszkodhatunk. Ez utóbbit a Kormány október 5-én, 
majd október 17-én bejelentett intézkedései hatásaként módosította. 
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A 2013. évi koncepció kialakításánál figyelembevettük továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 
2012. évi CXC. törvényben, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben, és a járási (fővárosi kerületi) 
218/2012. (VIII.23.) Kormány rendeletben foglaltakat.  
 
Központi elképzelések 
 
2013-ban a Kormány törekvése továbbra is az államháztartás tartós konszolidálása, az 
államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentése, hogy a tartós egyensúlyon 
alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve 
foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához. 
 
A központi költségvetés tervezésénél 4,2 %-os infláció mellett, 1,6 %-os gazdasági 
növekedéssel számoltak, amelyet elsősorban a nettó export növekedésével, a belföldi kereslet 
élénkülésével, valamint befektetői bizalom erősödésével érhető el. Az inflációs előrejelzés 
2012. őszére már 5,2 %-ra módosításra került, és a növekedést visszafogottabbra 
prognosztizálták 0, 9 %. 
 
A javaslat 2013-ban az államháztartás hiánycélját GDP 2,2%-ában rögzíti, amelyet egyrészt a 
közszféra működési kiadásainak csökkentésével, másrészt a két Széll Kálmán tervben kijelölt 
területeken érvényesített többletbevételekből (pénzügyi átutalások tranzakciós díj, biztosítási 
adó, távközlési díj, energia ellátók jövedelemadójának fenntartása, kiszélesítése stb…), 
valamint takarékos költségvetési gazdálkodással valósítanának meg. Ennek kiemelt eleme az 
önkormányzati alrendszer átalakítása a további egyenlegjavítás érdekében.  
A Kormány a fenti hiánycélt - az októberben bejelentett intézkedésekkel egyidejűleg - a 
2,7%-ra emelte. (Az új hiánycél elérése érdekében tervezett intézkedések bruttó alapon 166 
milliárd forint kiadáscsökkentés, valamint 231 milliárd forint bevételnövelés jelentenének). 
 
A 2013. évre vonatkozó tervezésből adódóan nemzetgazdasági szintű bruttó bér- és 
keresettömeg 5,1 %-os növekedéssel számol a javaslat. A tervezett összeg az 
adóváltozásokkal módosított bevétel. Az adóváltozások a tárgyévben összességében 107,2 
milliárd forint költségvetési bevételcsökkenést eredményeznek. 
 
A Költségvetés Tanács „felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánycélok megvalósítása érdekében 
alkalmazott eszközök esetenként diszfunkcionálisak, növekedési hatásuk vitatható . Ezeknek is 
tulajdoníthatóan a finanszírozás kockázati felárai magasak, régiós összehasonlításban 
hazánkban a legalacsonyabba hitelezési aktivitás, a beruházási ráta pedig a legalacsonyabb . 
Ez komoly növekedési kockázatot jelent, ezen keresztül negatívan hat vissza a GDP-arányos 
hiány- és adósságcsökkentési célok teljesíthetőségére.” 
 
A törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását a célzó folyamatokat, 
mint a nyugdíjrendszer átalakítása, az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsítása, a 
közoktatási, köznevelési, valamint a felsőoktatási rendszer megújítása; a szociális ellátások 
megváltoztatása, az egészségügyi rendszer-átalakítása, valamint a közösségi közlekedés 
területén végbemenő változások. 
 
A 2012. október 5-én majd 17-én bejelentett makrogazdasági mutatók alapján számszerűsített 
bevétel növelést, illetve megtakarítást a Kormány az alábbi főbb intézkedésekkel javasolja 
biztosítani: 
 



 64 

- Közműadó bevezetése 
- Bankadó fenntartása 
- Tranzakciós illeték megduplázása, (0,2 %)  
- Kincstári tranzakciós díj 
- Számla szintű áfa bevallás  
- Fejlesztések uniós társfinanszírozásának csökkentése 
- TB járulékplafon megszüntetése 
- Bürokrácia csökkentése (elbocsátás-nyugdíjazás, bérbefagyasztás) 
 
Helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény, valamint a járások kialakításáról, 
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 
végrehajtásával kapcsolatban 2013. január 1-től alapjaiban változik meg az önkormányzati 
feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozás rendszere is.  
 
Az önkormányzatok által eddig ellátott egyes feladatok támogatása (iskolapedagógusok bére, 
oktatási intézmények szakmai munka feltételei, szociális szakellátás, járási hivatalok 
működése stb.) a központi költségvetés minisztériumi fejezeteiben kerül megtervezésre, 
amely fedezetét az eddig feladatokhoz kapcsolódó költségvetési támogatás és átengedett 
SZJA biztosítaná.  
 
2013-tól az önkormányzatok megosztott bevételei is csökkennek. A gépjármű adó 60 %-a, és 
az illetékek teljes összege – 56,4Mrd Ft – a központosításra kerül, amelyből 44,7 Mrd Ft az 
állam által átvett feladatok finanszírozásának fedezeteként, 11,7 Mrd Ft pedig az 
önkormányzat támogatási előirányzat részeként került figyelembevételre.  
 
Összességében a feladatellátás átszervezéséből adódóan - igazgatás, oktatás, szociális ágazat – 
az önkormányzati alrendszerből 419,7 Mrd Ft forrás kivonására kerülne sor. A javaslat 
hatásvizsgálatot nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a feladatátcsoportosítások és 
finanszírozás módja (feladatalapú), nagyságrendje között az összhang biztosított-e.  
A végrehajtás folyamán fellépő kockázatok, bizonytalansági tényezők kezelésre a 
törvényjavaslat 85,6 Mrd Ft tartalékot tartalmaz, ez azonban pályázat keretében lenne 
elérhető, a kormányzat által meghatározott célokra, felhasználására legkorábban 2013. 
májustól lenne lehetőség.  
Az önkormányzatok működési támogatása címén, üzemeltetési feladataihoz 107,8 Mrd Ft 
került biztosításra, amelybe azonban beépül az önkormányzatok jövedelemkülönbség 
mérséklésére fordított előirányzat is. (2012-ben 91,7 Mrd Ft) 
 
Az Állami Számvevőszék véleményében megállapította, hogy „A 2013. évi költségvetési 
törvényjavaslatban érvényesített, a helyi önkormányzatokat érintő strukturális intézkedések 
jogszabályi megalapozása ágazatonként eltérő mértékben – hiányos, melyet pótolni szükséges.”  
 
Ezen jogszabályok megalkotására a koncepció készítésének időpontjáig még nem került sor, 
amely 2013. évi költségvetési tervezés főbb irányelveinek konkrét meghatározását tovább 
nehezítik. 
 
 
 
Helyi önkormányzati elgondolások: 
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A 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciónk az önkormányzat által fenntartott 
intézményrendszer működőképességének fenntartását, valamint az állami fenntartásban 
átkerülő oktatási intézmények biztonságos üzemeltetését tekinti a legfontosabb feladatnak. 
Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmények finanszírozását szolgáló normatívákból – 
1 785 466 eFt – 2013-ban az önkormányzat már nem részesül az üzemeltetést teljes egészében 
saját forrásból szükséges megoldani.  
 
A 2012. évben elindított pályázati támogatásokból származó bevételeken kívül egyéb külső 
forrás bevonását továbbra sem tervezünk. (A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel 
nem is tervezhető.) 
 
A következő évi költségvetés tervezése és végrehajtása során elsődlegességet kell élveznie a 
jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatok ellátásának.  
 
Az önként vállalt feladatok köre nem bővíthető. A már meglévő önként vállalt feladatokra 
kiadási előirányzat kizárólag akkor tervezhető, ha annak bevételi oldalon fedezete biztosított, 
az a költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti, és a bevétel teljesíthetősége megalapozott. 
 
A 2013. évi tervezés fő irányelvének a korábbi évekhez hasonlóan gazdasági és likviditási 
egyensúly fenntartását tartjuk. 2013-ban az előző évben megkezdett, előkészített felújítási és 
beruházások befejezésére van lehetőség. Év közben új intézményi beruházási, felújítási 
feladat akkor indítható, amennyiben a felhalmozási bevételek teljesítése eléri az időarányos 
szintet.  
 
Az elmúlt években az intézményhálózat infrastruktúrája megújult, ennek megőrzését 2013-
ban a legszükségesebb karbantartások elvégzésével kívánjuk biztosítani. Az állami 
fenntartásba kerülő oktatási intézményeknél felújítások, beruházások 2013-ban nem 
kezdeményezhetők.  
 
Az önkormányzat 2013-ban újabb pályázatokon csak különösen indokolt, elsősorban 
négyéves ciklusban megvalósítandó fejlesztést célzó esetekben kíván indulni (bölcsődei, 
óvodai férőhelyek további bővítése), mivel a költségek megelőlegezésre az elmúlt évek 
felhalmozási bevételeinek elapadása okán nincs megfelelő mértékű pénzügyi tartalék. 
 
2013-ban az önkormányzat az úthálózat felújításról, járdák építéséről, gyalogátkelők 
létesítéséről nem kíván lemondani. Ennek keretösszegét a költségvetés összeállításakor a 
teljesíthető felhalmozási bevételek ismeretében a javasoljuk meghatározni. 
 
 
Működés 
 
A központi támogatásból kapott működési bevételeinknél jelenleg ismert szabályozás szerint 
2013-ban az önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában mintegy 300 000 eFt 
forrásbővüléssel számolhatunk, amit részletesen az 1. sz. mellékletben mutatunk be. 
 
A fővárosi forrásmegosztásból származó iparűzési adó bevételnél csökkenést 
prognosztizálható. A helyben maradó SZJA bevétel megszűnik, (2012-ben 289 850 Ft) 
továbbá a gépjárműadó 40 %-a marad csak az önkormányzatnál (2012-ben 740 000 eFt). 
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2013.ban központi kiegészítő támogatásban a bölcsődei ellátás, óvodai nevelés és szociális 
ágazat részesül. 
 
A 2013. évi működési kiadásoknál a 2012. évhez képest a korábbi évekhez hasonlóan 
kiadásbővülésével kell számolnunk. Egyrészt a 2013. évre prognosztizált infláció és az év 
közben várható közüzemi díjemelések miatt, másrészt 2012. évben végrehajtott befejezett 
beruházások (óvodai csoportlétszám bővítések, Hidegkúti Rendészeti Központ, Gyermekek 
Háza) kapcsán adódó működési kiadás növekmény okán. Ezt részben kompenzálja az elmúlt 
években végrehajtott energia megtakarítást célzó felújítások, karbantartások 
(nyílászárócserék, fűtésrendszer, kazán felújítások), valamint közüzemi díjak megtakarítása 
céljából 2012. évben lefolytatott közbeszerzés hatása.  
 
A 2013. évi költségvetés összeállításakor a közüzemi díjak tervezési technikáját a 2009. 
évben kialakított gyakorlat szerint, tételes kimutatás alapján kell előirányozni, 
figyelembevéve az akkor már ismert díjemelések hatásait is.  
 
Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményeknél 2013. évben felül kell 
vizsgálni a nem adatcélú kommunikációra (telefon) fordított kiadásokat.  
 
Az étkeztetés várhatóan önkormányzati feladat marad. Az étkeztetési költségeket a megkötött 
szerződések alapján, szükség szerint az inflációs követés figyelembevételével kell tervezni, a 
központi finanszírozása az előző évekhez képest változatlan marad. 2013-ban e feladatra 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mivel a jelenleg érvényes szerződések 2013. augusztus 
31-én lejárnak. 
 
Önkormányzati szinten az egyéb dologi kiadások és a működési támogatások bővítésére, 
éppen úgy, mint az elmúlt esztendőkben továbbra sem lesz lehetőség. Az intézmények 
gazdálkodásában rejlő tartalékok feltárására az elmúlt évek költségvetés tervezésekor és 
végrehajtásakor már sor került. Az önkormányzat által fenntartott intézmények a 2013. évi 
költségvetésüket a tavalyi évivel azonos irányelvek mentén állíthatják össze.  
 
Az intézmények működtetéshez szükséges kiadások tervezését a korábbi években alkalmazott 
tételes kimutatás szerint kell elkészíteni. Karbantartási feladatoknál prioritási sorrendet kell 
felállítani, elsősorban jogszabályban rögzített (pl. játszóeszközök, érintésvédelmi, HACCP 
felülvizsgálatok), illetve a hatósági kötelezésen alapuló feladatok támogathatók. 
 
Jelentős bizonytalanságot okoz a tervezésben, hogy nem ismert, hogy az állami fenntartásba 
kerülő oktatási intézményeknél a pedagógiai munkához köthető költségek (pl. folyóirat, 
irodaszer beszerzés) milyen arányban terhelik a fenntartót és az üzemeltetőt. További 
nehézséget okoz a költségvetés struktúrájának összeállításánál, hogy a feladatmegosztáson túl 
nem ismert még az oktatási ágazat átalakítása következtében az intézmények gazdálkodási 
szerkezete és finanszírozásának rendszere.  
 
Többletbevétellel számolhatunk 2013-tól bővítésre kerülő a parkolási rendszerből, melynek 
beruházási költségeit már a 2012. évi költségvetés figyelembevételre került, ennek 
üzemeltetése azonban többletműködési kiadással jár (Parkolási Csoport bővítése). Tekintettel 
arra, hogy a tarifarendszer kialakítása a BKV jegy árához kötött (2013. január 1-től 350 Ft 
lenne a tervek szerint), így a tavalyi évhez képest egy 9 %-os növekménnyel számolhatunk. A 
parkolási bevételek további növelése érdekében pótdíj behajtási tevékenység fokozása 2013-
ban elkerülhetetlen. Ezzel összefüggésben felmerülő költségeknél kiadásbővüléssel tervezünk. 
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Megtakarítással számolhatunk járási hivatalok kialakításával összefüggésben személyi 
juttatásoknál, valamint az átvett ingatlanok üzemeletetésnél. Ez utóbbinál azonban figyelembe 
kell venni az első három hónapban még a polgármesteri hivatalt terhelő esetleges kiadásokat, 
amelyek utólagosan elszámolásra kerülnek majd a Kormányhivatal felé. 
 
További megtakarítást remélünk a művelődési központok 2012. évi költségvetési szervként 
való működésének megszüntetése és non profit kft-vé való átalakítása, összevonása kapcsán. 
 
Az Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetésének tervezésénél törekedni kell, hogy 
szakellátás finanszírozása lehetőség szerint az OEP támogatásból valósuljon meg. Az 
önkormányzat által biztosított működési támogatási összeg növelésére nincs lehetőség, 
maximum 2012. évi eredeti szinten finanszírozható.  
 
Saját bevételeinknél a kamat és hozam bevételek tekintetében 2012. évi szint megőrzése a cél, 
amennyiben szabad pénzeszközeink volumenében drasztikus csökkenés nem következik be. 
2013-ban jelentős osztalék, hozam bevétel már nem képződik. A banki szolgáltatás 
költségeinél megjelenő tranzakciós díj miatt ezen a jogcímen kiadásnövekedéssel szükséges 
tervezni.  
 
A 2011. évi a helyi adórendszer módosításának tapasztalatai alapján a magánszemélyek 
kommunális adójánál 2012-ben a felső sáv adómértékének megemelése megtörtént, ennek 
kapcsán 40 millió Ft körüli működési bevételi többlet tervezhető, amely a strukturálisan évről-
évre felmerülő működési kiadási többlet ellensúlyozásának egyik eszköze.  
 
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013-ban, részletei 
még nem ismertek, mert az Országgyűlés a szaktörvényekről még nem döntött. Az 
alapellátások ellátáshoz az önkormányzatok összesen 220,7 milliárd forint támogatással 
számolhatnak. A pénzbeli ellátások terén egyik fontos változás, hogy egyes segélyek 
kikerülnek jegyző hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, 
az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak 
dönteni. Ezzel egyidejűleg a jegyzői hatáskörben maradó segélyek „létalap” megnevezéssel 
összevonásra kerülnek, ezzel egységesebb rendszerbe fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, 
vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat, megtartva ugyan akkor az egyes 
élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket. A létalap az elképzelések szerint két 
komponensből állna: az alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel 
nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti 
(ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális 
segély). A kiegészítő támogatási komponensbe tartozna a háztartások egyéb létfenntartásához 
szükséges támogatások, mint pl. a lakásfenntartási támogatás. Összességében az új 
jogszabályok ismeretében helyi támogatási rendszer szükséges átalakításakor továbbra is 
kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetűek támogatására, a kerület rászoruló 
lakosságának szociális biztonságára, az ezen területen elért eddigi eredményeink megőrzésére. 
 
A pedagógusok és az oktató, nevelő munkát segítő alkalmazottak bérét 2013-tól az állam 
finanszírozza. Az intézményben foglalkoztatott úgynevezett technikai dolgozókat az 
önkormányzat foglalkoztatja a továbbiakban is. Szükséges ezért a személyi juttatások 
tervezése előtt intézményenként a létszámadatok és feladatkörök pontos meghatározása.  
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Információnk szerint a költségvetési takarékossági szempontok miatt a közszférában 
jelentősebb létszámcsökkentésre lehet számítani. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a 
törvényjavaslatban rögzítetteken felül (62 év feletti közalkalmazottak és köztisztviselők 
kötelező nyugdíjazása) további létszámcsökkentést nem kívánunk érvényesíteni.  
 
A 2013 évben a köztisztviselői illetmény alap nem emelkedik. A kötelező bérfejlesztéseken 
túl nem tervezzük a nominális bérek emelését. A személyi juttatások és a hatályos törvények 
szerinti járulékokat önkormányzati szinten a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
tételesen, személyre lebontva szükséges megtervezni. A béren túli juttatásokat a jogszabály 
változások függvényében továbbra is biztosítani kívánjuk.  
 
Összességében 2013-ban is az egyensúly megőrzésére törekszünk.  
 
 
Felhalmozás 
 
Az ingatlanpiac helyzetéről és kilátásairól készült tanulmányok alapján megállapítható, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok az ingatlanpiac azon részpiacain jelennek meg 
kínálatként - jelenleg túlkínálatként -, amelyekre a felmérések csak kismértékű javulást 
prognosztizálnak. Ezt támasztja alá az elmúlt két-három év ingatlanértékesítés teljesítési 
adatainak alacsony szintje is. 
 
A felhalmozási kiadások fedezetének megteremtése érdekében 2011. évben 
részvényértékesítésre került sor. A 2012-ben a felhalmozási bevétel kiesést egy még meglévő, 
(DÉMÁSZ részvény 2007. évi értékesítéséből származó) tartós befektetési tartalékból 
fedeztük. Korábbi évekből tartalékolt felhalmozási célra fordítható pénzügyi befektetéssel az 
önkormányzat már nem rendelkezik, ezért a kiadásoknál jelentős visszafogására lesz szükség. 
Ennek egyik lehetősége, hogy a költségvetés előkészítésével egyidejűleg ismételten 
felülvizsgálatra kerül valamennyi felhalmozási kiadással járó önként vállalt feladat. Az 
egyházak felújítási, beruházási támogatási kerete maximum a 2012. évi szinten tervezhető.  
 
A lakásértékesítéssel összefüggésben keletkező bevételeink az elmúlt években folyamatosan 
csökkentek. A 2013. évi költségvetés összeállításánál javasoljuk, hogy a lakásszámlából 
finanszírozott kiadási előirányzatok kizárólag a lakásszámla bevételei előirányzatainak erejéig 
legyenek tervezhetők és kifizethetők. Éppen ezért 2012. évben a társasház felújítási pályázati 
rendszer átalakításának előkészítése megtörtént, 2013-ban egy hatékonyabb és olcsóbb 
rendszer kerülne működtetésre.  
 
A felhalmozási források szűkülése ellenére az önkormányzat nem kíván lemondani az 
úthálózat további felújításáról, járdák, gyalog átkelők létesítéséről, játszóterek bővítéséről, 
valamint a közösségi zöldfelületek magas színvonalú fenntartásáról, további közterületek 
rendezéséről.  
 
Régóta ismert azon lakossági kezdeményezés, amely Pesthidegkúton való temetkezés 
lehetővé tételét célozza. Ezen igény kielégítése érdekében 2013-ban kezdődhetne el a 
hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítő munkái. 
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Az oktatási intézményeknél a tervezett átszervezés kapcsán - melynek részletes 
feltételrendszere még nem ismert – 2013. évben felújítások és beruházások nem 
kezdeményezhetők, eszközbeszerzés az eredeti költségvetésben egyáltalán nem 
szerepeltethető. 
 
2013-ban befejezésre kerül a részben pályázati támogatásból finanszírozott Törökvészi úti 
Bölcsőde korszerűsítése, valamint a Szemlőhegy utcai Óvoda bővítése. A beruházások 
likviditás menedzselése érdekében az uniós pályázati támogatások elszámolását és pénzügyi 
teljesítését meg kell gyorsítani. 
 
A költségvetés struktúráján nem tervezünk változtatni, az elmúlt évek tapasztalat alapján a 
gazdálkodás biztonságának folyamatos fenntartását biztosította a költségvetés főösszegéhez 
viszonyított nagyobb volumenű tartalék tervezése. A költségvetés készítésekor ismert, de még 
nem számszerűsíthető feladatatok kiadási forrásai, valamint az év közbeni többletbevételek 
tartaléka is itt kerül megtervezésre. 
 
A Képviselő-testület többéves kihatással járó korábbi döntéseinek 2013. évi vonatkozásait a 
koncepció 2. sz. mellékletében mutatjuk be, figyelembevéve az érvényes 9/2012. (II.23.) 
költségvetési rendelet 18. sz. táblájában szereplő a 2013. évi beruházási 
kötelezettségvállalások felső határára már jóváhagyott előirányzatot is. 
 
Összegezve 2013-ban kiemelt cél a költségvetési egyensúly megőrzése, az elmúlt évek 
fejlesztési eredményeinek megőrzése, valamint a szolgáltatások változatlan színvonalon való 
megtartása úgy, hogy a strukturális átalakulásokból a lakosság minél kevesebbet érzékeljen.  
A költségvetési tervezési feladatainak megkezdésével párhuzamosan fel kell készülni az 
állami fenntartásba kerülő a közoktatási intézmények és a területi igazgatási feladatok 
átadásával kapcsolatos teendők zavartalan lebonyolítására, valamint ki kell dolgozni az 
önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti 
kereteit és formáit. 
 
 
Budapest, 2012. november 16. 
 
 
 dr. Szalai Tibor 
 jegyző 
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Javaslat az állami fenntartásba kerülő intézmények működtetésére 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 
    Rácz Edit 
    Intézményirányítási Csoport vezetője 

 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot a minősített többség 
szabályai szerint. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
322/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy 2013. január 1-jei hatállyal megalapítja a „Budapest 
Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja” 
elnevezésű, önállóan működő költségvetési szervet. 

Felelős: Polgármester  

Határid ő: 2013. január 1.  

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot a minősített többség 
szabályai szerint, 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
323/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Intézményeket Működtető Központja alapító okiratát - jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.  

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester  

Határid ő: 2013. január 1.  

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 

Melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető 

Központja  
költségvetési szerv létrehozására 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontjának 
felhatalmazása alapján elsődlegesen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott Budapest 
Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja alapító 
okiratát 2013. január elsejei hatállyal az alábbiak szerint adja ki:  
  
 
1.) A költségvetési szerv neve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

 Intézményeket Működtető Központja 
      
     rövid neve: II. Kerületi IMK         
 
     székhelye:  1024 Budapest, Margit krt. 29. 
      
     telephelyei: 1025 Budapest, Áldás u. 1. 

 1021 Budapest, Budenz J. u. 20/22. 
 1027 Budapest, Medve u. 5/7.  
 1022 Budapest, Fillér u. 70/76. 
 1028 Budapest, Szabadság u. 23. 
 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 
 1028 Budapest, Községház u. 10. 
 1028 Budapest, Máriaremetei út 71. 
 1026 Budapest, Pasaréti út 191/193. 
 1026 Budapest, Fenyves u.3.   
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 1025 Budapest, Törökvész út 67. 
 1025 Budapest, Pitypang u. 17. 
 1023 Budapest, Ürömi u. 64. 
 1024 Budapest, Keleti K. u.37. 
 1025 Budapest, Törökvész út 48/54. 

                  
2.) Az alapító és fenntartó neve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
            1024 Budapest, Mechwart liget 1. 
 
3.) A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerv: 
             Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
  1024 Budapest, Mechwart liget 1. 
 

4.) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy  
 
5.) A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Budapest Főváros II. kerülete  
 
6.) A költségvetési szerv által ellátott közfeladat, alaptevékenység:  
     Önkormányzati költségvetési szervi és az illetékességi területén működő állami 

köznevelési feladatot ellátó intézmény műszaki és gazdasági feladatok ellátása.   
Alaptevékenysége: Az intézmény foglalkoztatja az állami köznevelési feladatot 
ellátó intézmények működtetésével összefüggő feladatok ellátóit, szervezi és 
koordinálja azok munkavégzését.  

 
 
7.) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési 
szerv 
      Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Budapest Főváros II. 

Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 
 
8.) A költségvetési szerv tevékenységei: 
 

Alaptevékenység:                   841172 Általános gazdasági, társadalmi 
tevékenységek helyi, területi szinteken  

Szakágazati besorolása:        841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézményeket ellátó, kisegítő 
szolgálatai  

 
Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb szakfeladatok számjelei és 
megnevezései: 
 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
811000 Építményüzemeltetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
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9.) Az ellátandó vállalkozási tevékenységek köre és mértéke: 
 
     A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10.) A feladat ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
      A költségvetési szerv a rendelkezésre álló vagyontárgyakat az Alapító mindenkor 

hatályos vagyonrendelete szerint kezeli.  
 
11.) Az intézményvezető megbízása: A költségvetési szerv vezetőjét Budapest 

Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg nyilvános 
pályázat útján. 

 
 
 
 
12.) A költségvetési szerv munkavállalóira vonatkozó foglalkoztatási 
jogszabályok: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (közalkalmazotti 
jogviszony) 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (munkaviszony) 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (megbízási jogviszony) 

 
13.) A munkáltatói jogkör gyakorlása: A költségvetési szerv egyszemélyi felelős 

vezetője jogkörében gyakorolja A költségvetési szervdolgozói feletti  munkáltatói 
jogokat. 

  
 
Budapest, 2012.  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, 

mint alapító képviseletében: 
  
 Dr. Láng Zsolt  

         polgármester 
 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 3-as határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
324/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja vezetői állására - jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a pályázatot írja ki.  

Felelős: Polgármester  

Határid ő: 2012. december 15.   

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
 
 
 
 

3.sz. határozati javaslat melléklete  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

  
Pályázatot kiíró: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- 
   testülete  
                             1024 Budapest, Mechwart liget 1. 
 
Meghirdetett munkahely: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

    Intézményeket Működtető Központja 
       102 Budapest, Margit krt. 29.           
  
Meghirdetett munkakör: igazgató (magasabb vezető) 
 
Az állás elfoglalásának időpontja: 2013. február 1.  
 
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2013. február 1. – 2015.január 31. 
(határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével) 
 
Pályázati feltételek: 

Képesítési előírása a 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet alapján az intézmény 
alaptevékenységét segítő   felsőfokú iskolai végzettség (műszaki, gazdasági, 
jogi, szervezési, stb.)  

Pályázat benyújtási határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 30 
nap 
 
Pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő képviselő-testületi ülés 
időpontja 
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A pályázathoz csatolandó iratok:  
• szakmai önéletrajz, 
• a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget 

igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők 

megismerhetik a pályázati anyagát. 
               
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

    (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) 
 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 4-es határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
325/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja vezetői teendők 
ellátására szóló megbízását - a pályázat eredményes lezárásig - készítse elő 
és terjessze a Képviselő-testület elé.   

Felelős: Polgármester  

Határid ő: 2012. december 13.   

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
Napirend 9./ pontja 
Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámának módosítására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: D. Szabó Ilona Katalin 

    Humánpolitikai Csoport vezetője 
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Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
326/2012. (XI.29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek a 
számát 2013. január 1-jétől 23 fővel megemeli. A Képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a létszámbővítéshez kapcsolódó kiadások 
fedezetét a 2013. évi költségvetésben biztosítja. 

Felelős: polgármester 

Határid ő: a 2013. évi költségvetés elfogadása 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
 
Napirend 10./ pontja 
Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására a költségvetés 
felülvizsgálata alapján 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó 

    Pénzügyi Iroda vezetője 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet módosítást. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 9/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest 
Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II. 23.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R). 
 
 

1. § 
 
Az R 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„1.§ (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi   

költségvetésének 
 
 költségvetési bevételi főösszegét  16 150 781 ezer forintban 
 
 költségvetési kiadási főösszegét  20 199 580 ezer forintban 
 
 költségvetési egyenlegének összegét     -4 048 799 ezer forintban 
 
  finanszírozási kiadásának összegét        144 828 ezer forintban 
 

állapítja meg. 
 
 A 2012. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a 

Képviselő-testület 4 193 627 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) 
igénybevételével finanszírozza.” 

 
 

 
2. § 

 
Az R 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2012. évben 
 

I.  Általános tartalék 176 370 ezer forint, 
II. Céltartalékok 193 624 ezer forint, 

a) működési céltartalék 52 081 ezer forint, 
b) felhalmozási céltartalék                      141 543 ezer forint.” 
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3. § 

 
 

Az R mellékletét képező 1-18. sz. táblák helyébe e rendelet 1-18. sz. táblái lépnek. 
 

4. § 
 

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Láng Zsolt 
Polgármester 

dr. Szalai Tibor 
jegyző 

(A Képviselő-testület 21 képviselő jelenlétében, 21 igen, egyhangú szavazattal a 
rendeletet megalkotta.) 
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Általános indokolás 
 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és a 2012. évi 
költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben még nem rögzített változások beemelése miatt vált szükségessé. 
 

Részletes indokolás 
 
1.§ A végrehajtott módosítások következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket 
határozza meg. 
 
2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegből elkülönített tartalékokat mutatja be. 
 
3. § Az 1.§-ban jóváhagyott 2012. évi főösszegek bontásait tartalmazza. 
 
4. § A rendelet hatályát határozza meg. 
 
 
Napirend 11./ pontja 
A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” korrigált nyitó 
mérlegének elfogadása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt  

 Polgármester 
Előadó: dr. Fábián Árpád 

    Végelszámoló 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
327/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű 
Társaság korrigált végelszámolási nyitómérlegét 359.319 eFt eszköz és 
forrás egyező mérleg főösszeggel elfogadja és egyúttal felkéri dr. Fábián 
Árpád végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: azonnal 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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Napirend 12./ pontja 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat ../2012.(…) önkormányzati rendelete az 
építészeti örökség helyi – kerületi – értékeinek védelméről 
(írásbeli, pótkézbesítés) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

    Főépítész 
 
Polgármester: Köszönetét fejezi ki Főépítész Asszonynak és a Jegyzői Titkárság 
vezetőjének, amiért a rendelet időben elkészült és egy jó megoldás született a kerület 
értékeinek védelme érdekében. 
 
Szavazásra bocsátja a rendeletet. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
32/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi – kerületi – 

értékeinek védelméről 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdése, valamint az 
építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) 
FVM rendeletben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet rendelkezéseit Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén, az 
építészeti örökség helyi védelem (a továbbiakban: kerületi védelem) alá helyezésével, 
valamint annak megszüntetésével kapcsolatos eljárások során, továbbá a védelem alatt 
álló épített értékekkel kapcsolatban kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságra, aki az e § (4) bekezdésében meghatározott 
kerületi épített érték tulajdonosa, kezelője vagy használója. 

(3) A kerületi épített értékek - tulajdonformára való tekintet nélkül - a nemzeti közös 
kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és 
megfelelő bemutatásuk közérdek. 
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(4) Jelen rendelet alkalmazásában kerületi épített értéknek tekintendők Budapest 
Főváros II. kerület közigazgatási területén található, az építészeti örökség azon elemei, 
amelyeket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57. § (1) bekezdése a helyi építészeti örökség részeként határoz meg.    

 
 
 
 

A kerületi védelem keletkezése és megszűnése 
 

2.§ 
(1) A kerületi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen rendeletben foglaltak szerint dönt. 

(2) E rendelet 1. melléklete tartalmazza a kerületi védelem alá helyezett kerületi épített 
értékek listáját, melyekre e rendelet 2. mellékletében meghatározott telepítési, 
beépítési és építési előírásokat kell alkalmazni.  

3.§ 

(1) A kerületi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely 
természetes vagy jogi személy a Polgármesternél, valamint az Önkormányzat illetékes 
bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) írásban kezdeményezheti. 

(2) A kerületi védelem fajtáit az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 
2.§-a tartalmazza, amely fogalmakat veszi alapul jelen rendelet is. 

(3) A területi védelem alá helyezés kezdeményezésének tartalmaznia kell:  
a) a védendő terület lehatárolását, valamennyi érintett ingatlan felsorolását, 
b) a védendő érték megnevezését - jellegzetes település-szerkezet, telekosztás, 
utcavonal-vezetés, történetileg kialakult jellegzetes beépítési mód, 
c) az együttes rövid dokumentálását, és 
d) a kezdeményezés indokolását. 

(4) Az egyedi védelem alá helyezés kezdeményezésének tartalmaznia kell:  
a) a védendő érték megnevezését,  
b) helyének, tárgyának megjelölését - utca, házszám, az épület(rész)ek 
megnevezését, 
c) a kezdeményezés tárgyának rövid ismertetését, leírását, és  
d) a kezdeményezés indokolását. 

(5) Mind a területi, mind az egyedi védelem megszüntetése iránti kezdeményezésnek 
részletes indokolást kell tartalmaznia.  

4.§ 

(1) A kerületi védelem alá helyezési, valamint annak megszüntetése iránti, a 
Polgármesternek címzett kezdeményezést a kerületi főépítész (a továbbiakban: 
Főépítész) véleményezi, melynek során jelen rendelet 3. § (3)-(5) bekezdéseiben 
foglaltak vizsgálata nyomán jelzi, hogy a kezdeményezést támogatja vagy sem. 
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(2) A kezdeményezés és a főépítészi vélemény birtokában a Bizottság dönt a kerületi 
védelem alá helyezési, avagy megszüntetési eljárás megindításáról.  

(3) A Bizottság eljárást megindító döntése esetén a Főépítész gondoskodik a 
képviselő-testületi döntésre történő előkészítésről, melynek során – szükség esetén 
szakértő(k) bevonásával – előzetes értékvizsgálatot készíttet. 

(4) Amennyiben a Bizottság a kezdeményező, a Bizottság elnöke beszerzi a Főépítész 
(1) bekezdésben meghatározott véleményét, majd a továbbiakban a Főépítész 
gondoskodik a (3) bekezdésben foglaltak teljesítéséről.  

(5) Az egyedi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás 
megindításáról az értesítést az érintett ingatlan tulajdonosának írásban kézbesíteni kell. 
Az értesítésről a Főépítész gondoskodik.  

(6) A területi és egyedi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti 
eljárás megindításáról az értesítést a helyben szokásos módon is közzé kell tenni 30 
napon át. 

(7) Ha a védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének szakmai alapját 
településrendezési eszköz részét képező örökségvédelmi hatástanulmány szolgáltatja, a 
(6) bekezdés szerinti közzététel elhagyható. 
(8) A kezdeményezésnek az eljárás bármely szakában történő elutasításáról a 
kezdeményezőt a Főépítész értesíti. 
 
(9) A helyi védettség fennállásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba az alábbiak 
szerint kell bejegyeztetni, amelyről a Főépítész gondoskodik:  
„Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012.(XI. 
30.) önkormányzati rendelete alapján védett települési érték”. 
 
(10) Területi védelem alá vont területen belül egyedi védelem is elrendelhető. 
 
 
 

Védett kerületi épített értékek nyilvántartása 

5. § 

(1) A kerületi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni az FVM 
rendelet 8.§-a szerint meghatározott tartalommal.  

(2) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a Főépítész gondoskodik. 

(4) A nyilvántartás tartalmazza az értékvizsgálattal vagy örökségvédelmi 
hatásvizsgálattal kiegészített kezdeményezéseket is, valamint a kerületi védelem 
megszűnése esetén a korábban védett érték megnevezésének a hozzá tartozó adatokkal 
és a törlést elrendelő rendelet pontos megjelölésével együtt, mint védelem alól kivont 
elemnek, szerepelnie kell a nyilvántartásban. 
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A védelem fennállta alatt betartandó szabályok 

6.§ 

(1) A kerületi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell 
azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 

(2) A kerületi védelem hatálya alatt a megőrzendő érték nem bontható el. 

(3) A kerületi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a 
védelem megszüntetése után adható ki, melynek feltételeként egyes épületrészek vagy 
tartozékok megőrzése, új épületbe való beépítésének kötelezettsége, valamint a bontást 
kezdeményező által, archiválás céljából részletes dokumentáció – amely a kerületi 
védett értékek nyilvántartásának részét képezi – készítése írható elő.  

(4) A kerületi védelem alatt álló terület jellegzetes szerkezete, telekosztása, 
utcavonalának vezetése megőrzendő. 

(5) A kerületi védelem alatt álló területen az új építményeket a jellegzetes 
településkép, valamint az épített és a természetes környezet egységes megjelenését 
biztosító módon kell építeni.  

(6) A védett területen, annak környezetében, a védelemmel érintett ingatlanon csak 
olyan építési munka, olyan állapot fennmaradása engedélyezhető, amely nem érinti 
hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei - történeti, helytörténeti - 
értékét.  

(7) A védett ingatlanon új hirdetés, reklám nem helyezhető el, védett területen pedig 
hirdetés és reklám csak az önkormányzati tervtanács támogató véleménye alapján 
helyezhető el. 

(8) A védett építményen új parapet - konvektor vagy klímaberendezés közterületről is 
látható egysége nem helyezhető el. 

(9) Védett területen vagy védett építménnyel érintett ingatlanon az illetékes építésügyi 
hatóság a környezet kialakításához kertészeti, zöldfelületi tervek készítését írhatja elő. 

(10) Védelemmel érintett közterület csak közterület-alakítási terv alapján fejleszthető, 
újítható fel. A közterület burkolatát, bútorzatát, berendezéseit a kialakult karakterének 
megtartásával kell fejleszteni. 
 

Kerületi Értékvédelmi Támogatás 
7. § 

(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon 
túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló és a tulajdonost terhelő 
munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. 

(2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a 
költségvetésében határozza meg. 
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Záró rendelkezés 
 

 

8.§ 

 

E rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Láng Zsolt     dr. Szalai Tibor 
  polgármester              jegyző 
 
 

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében, 21 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotta.) 
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1.melléklet 

32/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Kerületi Területi Védelem alatt álló településrész  

1.TERÜLET Bp., II. Kerület Széphalom városrész területén belül, az 

1.1. A Hidegkúti út mentén lévő un. „kettőzött svábházas” beépítési módú terület L6-
II-11 jelű építési övezeti besorolású telkek 

Hrsz.: 54584, 54585/1, 54587/8, 54588/8, 54589/7, 54589/8, 54591/4-5, 54593/1, 
54594/9 egy része, 54595/1-2, 54596/16, 54596/10 egy része, 54597/4, 54598/1, 
54600/3 egy része, 54600/3-4, 54601/1, 54605/1, 54606/2, 54606/6, 54610/4, 
54612/3, 54615/1, 54616 egy része, 54617/1, 54618/5, 54619, 54620/1, 54626, 
54627, 54628/7-8, 54629/2, 54632/2, 54633/7, 54634/1. 

1.2. A Hidegkúti út – Bujdosó köz által határolt városi tér jelleggel szabályozott, L6-
II-28 jelű építési övezeti besorolású telkek 

Hrsz.: 54566, 54570, 54571/1, 54573/4. 
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2.melléklet 

a 32/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Az 1.mellékletben nevezett Kerületi Területi Védelem alatt álló településrész 

1. TERÜLET Bp., II. Kerület Széphalom városrész területén belül az 1.1 és 1.2 
jelű terület egyedi építési előírásai 

 

(1) Épített értékek védelme érdekében a Hidegkúti út mentén az L6-II-11 jelű építési 
övezetben: 

a) A közterülettel párhuzamos építési vonalon két épület is létesíthető, ha a telek 
közterületi szélessége eléri, vagy meghaladja a 19,0 métert. Egy telken két épület 
létesítése esetén mindkét épület befogadhatja a fő rendeltetés funkcióit, de az 
északnyugati telekhatárra helyezett épület építendő meg első ütemben és nagyobb 
traktus szélességgel és nagyobb építménymagassággal. 

b) Az építési övezeten belül vegyes, vagy több rendeltetési egységet befogadó épület 
legfeljebb 15 % beépítettségű lehet. 

c) A terepszint alatti beépítettség a terepszint feletti beépítettség értékének 1,5-szöröse 
lehet, kivéve, ha annak legalább 80 %-a gépkocsi-tárolás célját szolgálja. Ebben az 
esetben a terepszint alatti beépítettség (pinceszint + terepszint alatti építmény bruttó 
alapterülete együttesen) 22,5 %-os lehet. 

d) Az építési övezetben a "kettőzött", vagyis a "sváb házas" beépítési mód elérése a 
cél, melynek érdekében: 

da) A telken belül legalább egy helyen, az oldalsó telekhatárokkal közel párhuzamosan 
egy legalább 6,0 méter szélességű be nem épített sávot kell kialakítani valamelyik 
oldalsó telekhatár mentén, vagy a 19,0 méternél szélesebb telek középső részén. 

db) Az épületeket az oldalhatártól mért 0,5-1,0 méteren belül és zárt (tűzfalas) 
homlokzattal kell elhelyezni, (a csurgó-távolságot tartani kell). 

dc) A telkek oldalhatárokon álló, jellemzően hosszházas épületkaraktere az alábbiak 
szerint megtartandó, visszaállítandó: 

1. a hosszházas épülettömeg építési vonaltól számított 10,0 méterén belül, az épület 
tetőszerkezete magastetős, utcára merőleges gerincirányú legyen, 

2. a magastető függőleges vetületi magassága nem haladhatja meg az épület 
függőleges falfelületének magasságát, 

3. a közterületi épített tömör homlokzaton, a parapettel rendelkező nyílás, ablak 
szélessége legfeljebb 1,2 méter lehet. 

4. az oromfali homlokzaton legfeljebb 0,9 méter széles, vagy 0,9 méter átmérőjű nyílás 
alakítható ki, 

5. a közterületi homlokzaton, a tömör falszakaszon belüli nyílás, nyílászáró felületek 
aránya legfeljebb 35% lehet. Az ablakok nyújtott arányúak legyenek, a függőleges 
tengellyel párhuzamosan elhelyezve, 
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6. az épületek oldalhatárra merőleges vetületi szélessége (a továbbiakban: 
traktusszélesség) az épület építési vonalától mért 10,0 méteres hosszban minimum 
4,5méter és legfeljebb 7,5 méter lehet. A Hidegkúti úttal közel párhuzamos építési 
vonaltól mért 10,0 méteres hosszban az épület traktusszélessége nem változtatható, 

7. a Hidegkúti út menti oromfalas homlokzat nem tagolható, azon lábakon álló előtető 
nem építhető, garázskapu nem nyitható 

8. oromfallal kialakított utcára merőleges gerincű egyszerű nyeregtető legfeljebb 35°-
42° tetőhajlással, középtengelyesen szimmetrikus kialakítással, az épület hosszában a 
tetőtér legfeljebb kétszeri kiemelésével építhető, 

9. az épületnek a közterület és az oldalkert felé néző homlokzatán tetőtér beépítés 
esetén sem az oromfalon, sem a tetőfelületen nem létesíthető erkély, zárterkély, loggia, 
a tető ferde felületén ablakok, csak a tetősíkban helyezhetők el. 

e) Az épületek színezési szabályai: 

ea) Az épületek színezésére csak a természetes építőanyagok színei alkalmazhatók, 
különösen a fehér, a tört fehér, a sárga, a világos barna, és egyéb pasztellszínek. 

eb) Nem alkalmazhatók látszó felületen, homlokzaton, 25%-os színtelítettség felett és 
60% alatti fehértelítettségben az alábbi színek: a piros, a kék, a narancs, a barna, a zöld 
és a fekete. 

f) Az épületek anyaghasználata: 

fa) Az épületek homlokzatképzésénél alkalmazható építőanyagok: kő, látszó-
téglaburkolat, fa és vakolat. A kő és a látszó-téglaburkolat csak a lábazat magasságig 
alkalmazható. A vakolt felületen vakolat architektúra képezhető. Nem használható 
fémlemez burkolat, "engóbozott" vörös téglaburkolat. 

fb) A magastetős épületrészek tetőfedő anyaga kerámiacserép legyen. 

g) Az építmény és környezete kölcsönhatásának bemutatására az utca felőli rálátást 
eredményező nézőpont/okból az illeszkedés igazolására - minimum a két-két 
szomszédos telket is ábrázoló - látványterv, vagy fotómontázs készítendő. 

h) A Hidegkúti út menti telkeken belül a terepadottság miatt szükségessé váló 1,0 
méter magasságot meghaladó támfal, vagy az udvar szintjéről 1,0 méternél jobban 
kiemelkedő terepszint alatti építmény lejtő felőli falazata a Hidegkúti út menti 
közterületi telekhatárhoz 25,0 méternél közelebb nem épülhet. 

i) A védett telekszerkezet megváltoztatása, a telkek összevonása tilos. 

 

(2) A „kettőzött svábházas” beépítési mód – védett településkarakter – kerítés-építésre 
vonatkozó előírásai: 

A) Kerítés építhető a Hidegkúti út mentén a Hidegkúti út 173-233. házszámok közötti 
területen az alábbi feltételekkel:  

a)  ha a telek homlokvonala és az építési hely határa között 3,0 métert meghaladó 
az előkert, akkor a közterületi telekhatáron legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 
80%-ban áttört kerítés létesíthető, 
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b)  ha a kerítés az építési határvonalra vagy attól a közterület irányába 3,0 méterre 
kerül, akkor legfeljebb 2,0 méter magasságban tömör megjelenéssel létesíthető. 
Anyaga lehet kő, kiselemes falazat, látszóbeton, burkolt nyers beton, vakolt vagy 
egyéb módon burkolt zsalukő, és zajterhelést csökkentő kialakítású faszerkezet. 
Közterület felőli oldalát építészetileg úgy kell tagolni, hogy utcaképet adó és 
homlokzatképző legyen.alsó telekhatáron az építési 
határvonal és a hátsó telekhatár között legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 80%-
ban áttört kerítés létesíthető, 

d) a hátsókerti telekhatáron tömör kerítés csak támfallal egybeépítve létesíthető, 
magassága a csatlakozó magasabb terepszinthez képest legfeljebb 1,0 méter lehet. 

B) A Máriaremetei útnak a Szabadság utca és Hidegkúti út közötti szakaszán a 
közterületi telekhatáron kerítés az alábbi feltételekkel építhető: 

a) nem tömör kerítés legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 70%-ban áttört lehet, 

b) tömör kerítés legfeljebb 2,0 méter magasságban létesíthető. Anyaga lehet kő, 
kiselemes falazat, látszóbeton, burkolt nyers beton, burkolt vagy vakolt zsalukő, és 
zajterhelést csökkentő kialakítású faszerkezet. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A kerület arculatának meghatározó, kivételes történelmi, építészeti értékeinek 
megőrzése indokolja a rendelet megalkotását. 

 

1.§: A rendelet területi, személyi hatályát határozza meg és értelmező rendelkezést 
tartalmaz. 

2-4.§: A kerületi védelem alá helyezéssel és annak megszüntetésével kapcsolatos 
eljárást szabályozza. 

5.§: A védett kerületi épített értékek nyilvántartására vonatkozó szabályokat 
tartalmazza. 

6.§: A védelem fennálltakor érvényes előírásokat gyűjti egybe. 

7.§: Kerületi értékvédelmi támogatás lehetőségét rögzíti. 

8.§: A rendelet hatályba lépésének idejét határozza meg.   
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Napirend 13./ pontja 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(….) 
önkormányzati rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról 
szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet módosításáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

    Főépítész 
 
Polgármester: Jegyző úrnak adja meg a szót. 
 
dr. Szalai Tibor: Törvényes kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a Képviselő-
testületet arról, hogy a kifüggesztési idő alatt egy darab lakossági észrevétel érkezett. 
Az egyik érintett ingatlantulajdonos, aki egyébként az Önkormányzattal peres 
kapcsolatban is áll, sérelmezte a módosított rendeletet. 
 
Polgármester: A jelzett észrevételt érdemben megvizsgálták. 
Szavazásra bocsátja a rendeletet. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
33/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelete  

a Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló  
2/2007. (I. 18.) rendelet módosításáról 

 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
      1.§ 
A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) 
rendelet  
( továbbiakban: R.) 35.§ (5) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) amennyiben az építési telek gépjárművel történő megközelítésére szolgáló 

közterület a szabályzat 6. mellékletében szerepel, akkor az alkalmazandó max. 
építménymagasság mértéke a mellékletben megállapított érték. A legnagyobb 
megengedett beépítettség és szintterületi mutató az L3-II-04 jelű építési övezetben 
meghatározott – 20% és 0,75m²/m² – és a mellékletben szereplő, az utcához rendelt 
mutatószám szorzata alapján megállapított érték (lásd:6. melléklet). 

      Két közterület közötti un. átmenő telek esetén a kisebb közterületet kell figyelembe 
venni, függetlenül attól, hogy a telek megközelítésére melyik közterület szolgál;” 

 
 

2.§ 
Az R. 37.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (6) Az L6-II-02 jelű építési övezet területének az alábbi részein 
a) a Testvér köz északnyugati oldalán, 
b) a Rend utca - Hidegkúti út - Gerbera utca – belterületi határ által határolt részén, 
továbbá 
c) a Gerbera utca déli oldalának az övezetbe tartozó részén lévő kizárólag az un. 
„fekvő telek” az alábbi feltételekkel építhető be: 

1.      hátsókertet nem kell kialakítani, de ebben az esetben: 
a) az épület zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzatának legnagyobb 

párkánymagassága     legfeljebb 2,5 méter lehet; 
b)   2,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 5,0 méter legnagyobb párkánymagasság 
csak a hátsó telekhatár és a zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzat közötti távolság 
arányos (45 foknak megfelelő) növelése esetén alakítható ki; 
 
c)   nyílásokkal kialakított hátsó homlokzat csak abban az esetben létesíthető, ha 
a hátsókert mérete legalább 6 méter; 

2. az oldalkert mérete legalább 5,0 méter kell, hogy legyen; 
3. az előkert mérete legalább 3 méter kell, hogy legyen; 
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a fentiektől eltérő megoldás szabályozási tervben meghatározott módon alakítható ki.” 
 
 

3.§ 
Az R. 1. mellékletének 3. Övezeti tervlapja helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
 

4.§ 
Az R. 4/A. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

5.§ 
 

Az R. 4/B. mellékletének Jelmagyarázata helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
 

6.§ 
Az R. 4/B. mellékletének 26.4 tervlapja helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 
 

7.§ 
Az R. 4/B. mellékletének 59.3 tervlapja helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
 

8.§ 
Az R. 4/B. mellékletének 60.3 tervlapja helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. 
 
 

9.§ 
(1) E rendelet a kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az R. 4/J.§ (21) c) cc) pontja, és az R. 40.§ (3) bekezdése. 
(3)Hatályát veszti Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor 
polgármester jegyző 

 
(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében, 21 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotta.) 
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          1. MELLÉKLET 
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          2. MELLÉKLET 
                         a   33/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelethez 
 
„4/A MELLÉKLET 
A kerületi szabályozások (KSZ-II-…) jegyzéke, az egyes területekre vonatkozó 
szelvényszámok és a területekre vonatkozó városrendezési szabályok 
 
Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 4/B. melléklet 
szelvényszámai 

városrendezési 
szabályok 

- CSAK korábbi szabályozási tervek 
alátámasztó munkarészein alapuló 
szabályozási vonalak 

1.4; 2.2; 2.4; 
3.3; 8.2; 
9.2;9.3; 10.2; 
10.3; 11.1; 
11.3; 12.3; 
12.4; 16.1; 
16.2; 16.4; 
17.1;17.2; 18.3; 
19.1; 19.3; 
19.4; 24.1; 
25.2; 26.1; 
26.2; 27.1; 
39.3; 39.4; 
41.2; 42.1; 
42.2; 42.4; 
46.2; 47.2; 
48.3; 48.4; 
50.1; 50.2; 
57.1; 57.2; 
58.1; 59.1 

- 

KSZ-II-01 Szabadság u. - Községház u. - Sóvirág 
u. - Aszú u. által határolt terület 

11.4; 18.2 4/J.§ (1) 

KSZ-II-02 Szépvölgyi út 219.-221., (15989/5, 
15989/8, (15986/3) hrsz.) terület 

30.3; 30.4 4/J.§(2) 

KSZ-II-03 Hidegkúti út és Szívvirág utca között 
nyitandó új közterületi sáv (Kecskerágó 
utca) - Bölény köz - és a Bölény utca, 
Léc utca, Köztársaság utca Gyíkfű utca 
által határolt terület 

10.1 4/J.§(3) 

KSZ-II-04 Hankóczy utca - Ruszti út - Présház utca 
- Zilah utca által határolt terület 

57.4; 62.2 4/J.§(4) 

KSZ-II-05 Zivatar- Rómer Flóris - Szemlőhegy és 
Ady Endre utcák által határolt terület 

59.3; 59.4; 64.2 4/J.§(5) 

KSZ-II-06 Zöldkert út - Csatárka út - Pitypang utca 
- Zöldkert utca által határolt terület 

48.1; 48.2 4/J.§(6) 

KSZ-II-07 Széher út – Lipótmezei út – Tárogató út 
– Szerb Antal utca által határolt terület 

44.4; 45.1; 45.3 4/J.§(7) 

KSZ-II-08 Ötvös János utca - Völgy utca - Csibor 
utca - Hűvösvölgyi út által határolt 
terület 

35.2; 35.4; 
36.1; 36.3 

4/J.§(8) 

KSZ-II-09 Zsigmond tér - Darázs utca - Daru utca - 
Kolozsvári Tamás utca - Ürömi utca 
által határolt terület 

51.3 4/J.§(9) 

KSZ-II-10 Csévi út – Orsó utca – Balogh Ádám 
utca – Pasaréti út által határolt terület 

46.4; 47.3; 56.1 4/J.§(10) 

KSZ-II-11 Szépvölgyi út - Bécsi út - Felhévizi utca 
- Ürömi utca által határolt terület 

50.4; 51.3 4/J.§(11) 

KSZ-II-12 Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. telkek 
(10937/31, 10937/22, 10937/31 hrsz) 

44.3; 44.4; 
53,1; 53.2; 54.1 

4/J.§(12) 

KSZ-II-13 Ördögárok – Völgy utca – Csibor utca – 
Hűvösvölgyi út – Nagykovácsi út – 
11355/13; 11355/14; 11197/20; 
(11355/17) hrsz.-ú telkek – Bátori utca – 
Toldi Miklós utca – Ördögárok utca – 
50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – 

26.4; 27.3; 
35.1; 35.2; 
35.3; 35.4 

4/J.§(13) 
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Hűvösvölgyi út – 11358 hrsz.-ú telek 
által határolt terület 

KSZ-II-14 Őzgida utca - Ali utca - (15430/15) 
hrsz.-ú közterület - 15424/6 hrsz.-ú 
erdőterület - Ferenchegyi út - Vend utca 
- Muraközi utca által határolt terület 

49.3; 49.4 4/J.§(14) 

KSZ-II-15 Pinceszer utca - (52091/7) hrsz.-ú 
közterület - Len utca - Aszú utca által 
határolt terület 

18.1 4/J.§(15) 

KSZ-II-16 Szépvölgyi út - Bécsi út - Sajka utca - 
Lajos utca által határolt terület 

51.3 4/J.§(16) 

KSZ-II-17 Pasaréti út - Kelemen L. utca – Zuhatag 
sor – Ditro utca által határolt terület 

46.3; 46.4; 
55.1; 55.2 

4/J.§(17) 

KSZ-II-18 Török utca – Margit utca – Apostol utca 
– Vérhalom utca – 14519/1, 14520 és 
14488 helyrajzi számú telkek – Frankel 
Leó út által határolt terület 

59.4; 60.3; 
64.2; 65.1 

4/J.§(18) 

KSZ-II-19 Szikla utca - Pálvölgyi út – Szépvölgyi 
út – Csatárka út – Csalit utca által 
határolt terület 

49.1 4/J.§(19) 

KSZ-II-20 Hűvösvölgyi út – Nyéki út – Völgy utca 
– Vadaskerti utca által határolt terület 

36.3; 36.4; 
45.1; 45.2 

4/J.§(20) 

KSZ-II-21 Budakeszi út - Irén utca - Hárshegyi út - 
Dénes út által határolt terület 

43.3; 43.4; 
44.3; 52.2; 53.1 

4/J.§21) 

KSZ-II-22 Nagykovácsi út - Nagyrét u. -
Szépjuhászné út csomópont és környéke 
hrsz.: 11348; 11341/13; 11341/16; 
11341/12; 11341/14; 11341/11; 
11341/17; 11341/15; telkek által határolt 
terület 

24.2; 24.3; 
24.4; 25.3; 
25.4; 32.1; 
32.2; 33.1; 33.2 

4/J.§(22) 

KSZ-II-23 Lövőház u. – Ezredes u. (Marczibányi 
tér) – Kis Rókus u. – Fény u. által 
határolt terület {a (13194), (13226), 
(13211), (13233), (13204/12), 13204/10, 
13204/8, 13204/9, 13204/11, 13204/13, 
13204/14, 13204/15, 13213, 13215/8, 
13215/9, 13215/10, 13215/11, 13215/12, 
13215/13, 13215/14, 13215/16 és 
13215/17 helyrajzi számú telkek 

63.2; 64.1; 64.3 4/J.§(23) 

KSZ-II-24 Verecke utca – Verecke lépcső – Budai 
Tájvédelmi körzet által határolt terület 

38.3; 38.4; 47.1 4/J.§(24) 

KSZ-II-25 Kitaibel Pál utca – Petrezselyem utca – 
Fényes Elek utca – Margit körút – Kis 
Rókus utca által határolt terület 

64.1; 64.2; 64.4 4/J.§(25) 

KSZ-II-26 Pasaréti út – Riadó utca – Hűvösvölgyi 
út – Hidász utca által határolt terület és a 
telektömböt övező közlekedési célú 
közterület 

55.2; 56.1;56.2; 
56.3 

4/J.§(26) 

KSZ-II-27 Frankel Leó út – Darázs utca – 
Mecenzéf utca – Szeréna köz – Szeréna 
út – Apostol utca – Vérhalom utca 
14514 és 14489 hrsz.-ú telkek által 
határolt terület és a telektömböt övező 
közlekedési célú közterületek 

59.2; 59.4; 
60.1; 60.3; 

4/J.§(27) 

KSZ-II-28 Kisrókus utca – Keleti Károly utca – 
Kitaibel Pál utca által határolt terület 

64.1 4/J§(28). 

KSZ-II-29 Moszkva térre, a Széna tér – Retek utca 
– a kerülethatáron haladva: a Szilágyi 
Erzsébet fasor – Krisztina körút – 
Várfok utca – Vérmező utca által 
határolt terület 

63.4; 64.3 4/J.§(29) 

KSZ-II-30 Felső Zöldmáli út – Barlang utca – 
Zsindely utca által határolt terület 

49.3; 49.2; 49.4 4/J.§(30) 

KSZ-II-31 Páfrány út- Kondor út- Páfránykert u.- 
Páfrányliget u.-11660/4,(11659/1) és 
11658/6 hrsz.-ú telkek - Battai lépcső - 
Pasaréti út által határolt terület 

36.4; 37.1; 
37.3; 37.4; 
45.2; 46.1; 46.3 

4/J.§(31) 

KSZ-II-32 Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – 58.3; 58.4; 4/J§(32) 
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Marczibányi tér által határolt terület 63.1; 63.2; 

KSZ-II-33 Keleti Károly utca –Rét utca – Ribáry 
utca – Bimbó út – Kitaibel Pál utca által 
határolt terület 

64.1; 64.2 4/J.§(33) 

KSZ-II-34 Verecke út – Budai Tájvédelmi Körzet –
Verecke lépcső által határolt terület 

38.4 4/J§(34) 

KSZ-II-35 Margit körút - Lövőház utca - Fény utca 
- Kis Rókus utca által határolt terület 

64.1; 64.3; 64.4 4/J§(35) 

KSZ-II-36 A Budapest, II kerület Hárshegyi út - 
Budakeszi út – Kuruclesi út – 
Ferenchalmi erdő által határolt terület 

54.1; 54.2; 
54.4; 55.1; 55.3 

4/J§(36) 

KSZ-II-37 Víziváros, Csalogány utca – Margit krt. 
– Bem utca – Bem rakpart által határolt 
terület 

64.2; 64.3; 
64.4; 65.1; 
65.2; 65.3; 65.4 

4/J§(37) 

KSZ-II-38 Hűvösvölgyi út – Bátori László utca – 
50004 és 50003 hrsz.-ú telkek – 
Ördögárok utca – 50022 és 50020 hrsz.-
ú telkek – Máriaremetei út – 53070/1 és 
53079 hrsz.-ú telkek – Hidegkúti út – 
Gyöngyvirág utca – Kőhegyi út – 11358 
hrsz.-ú telek által határolt terület 

26.4;  27.3 4/J§(38) 

KSZ-II-39 Szépvölgyi út - Hármas-határhegyi út - 
erdőterület - Selyemakác utca - Szivarfa 
utca - Tiszafa utca által határolt terület 

30.3; 30.4; 
31.3; 38.2; 39.1 

4/J§(39) 

KSZ-II-40 Fillér utca  – Garas utca – Marczibányi 
tér – Lövőház utca – Ezredes utca által 
határolt terület 

63.2; 64.3 4/J.§(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4/B.MELLÉKLET 
A korábbi szabályozási tervek alapján meghatározott szabályozási vonalak, 
szabályozási tervek tervlapjai” 
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           3. MELLÉKLET 
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I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 
 
2011. januárban hatályba lépett Budapest II. kerület területére vonatkozóan az 
egységes szerkezetben előállított és felülvizsgált Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat (KVSZ). A szabályozás másfél éves alkalmazása során felszínre került 
néhány hiba. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
tv. 9/A.§ lehetőséget biztosít a hibák, elírások rövidített eljárásban való kijavítására.  
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ A 2011-ben történt módosítással olyan előírás jött létre, amellyel a kilátásvédelem 
nem biztosítható. A rendelkezéssel visszaállítjuk az eredeti 2007. évi szabályozást. 
 
2.§ A 2011-es módosító rendelet gépelésekor a szakaszok, bekezdések tagolása 
hibásan történt, javítása indokolt. 
 
3.§ Az övezeti tervlap javításával a fővárosi keretövezeti terv és a KVSZ övezeti 
tervlapja közötti összhang teremtődik meg. 
 
4.§ A 4/A.mellékletben történt módosítással a javított tervlapokra hívjuk fel a 
figyelmet. 
 
5.§ A 4/B.melléklet Jelmagyarázatát ki kellett egészíteni az eredetileg elmaradt, és a 
későbben bevezetett jelölésekkel, ezen túl a Kerékpárút helyett Kerékpárforgalmi 
létesítmények elnevezés használatát vezeti be a módosítás, ami a tárolók és egyéb 
kiegészítő berendezések - automaták – helyigényét is magába foglalja.  
 
6.§ Mint a 3.§-ban, a keretövezet módosítás átvezetése történt a szabályozási 
tervlapon. 
 
7.§ A fővárosi természeti védettség megszüntetése miatt a védett kert megjelölés 
okafogyottá vált, ezért lekerült a tervlapról. 
 
8.§ Kóta hiba történt a tervlapon, amit korrigálni kellett. 
 
9.§ A rendelet hatályba léptetéséről szól. 
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Napirend 14./ pontja 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(….) 
önkormányzati rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendészeti és Építési Szabályzatról 
szóló 2/2007.(I. 18.) rendelet módosításáról és a Hidegkúti út – Bujdosó köz – 
Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt terület Kerületi Szabályozásáról 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Beszédes Rita 

    Főépítész 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletet. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a Bp., II. Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I. 18.) rendelet módosításáról és a Hidegkúti 
út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt terület 
Kerületi Szabályozásáról 

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk 1. bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 

1.§ 

A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) 
rendelet (továbbiakban: R.) 4/J. § a következő (41) bekezdéssel egészül ki: 

„(41) A Hidegkúti út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt 
területre vonatkozó városrendezési szabályok (KSZ-II-41):” 

 

2.§ 

(1)  Az R. II. FEJEZET címe helyébe a következő cím lép: 

„ÁLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK” 

(2)  Az R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) eltérő szabályozás hiányában a szabadon álló beépítésű területen, ha a már 
meglévő és a kialakuló telke(ke)n megvalósítható épületek közötti telepítési 
távolság biztosítható és az illetékes tűzmegelőzési szakhatóság is hozzájárul;” 

 

3. § 

 (1) Az R. 6. § címe helyébe a következő cím lép: 

„A beépítésre és a telek zöldfelületének kialakítására vonatkozó általános 
előírások” 

(2)  Az R. 6. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az övezetben előírt legkisebb telekterület-méret legalább másfélszeresét meg 
nem haladó területű telken – a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában – 
egy épületet szabad elhelyezni.” 
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4. § 

Az R. a következő 6/A.§-sal és azt megelőző címmel egészül ki: 

 „A beépítésre vonatkozó sajátos előírások 

6/A.§ 

(1) A Tárkony utca - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt 
tömbökben a domborzat és a növényzet védelmét a következő előírások 
betartásával kell biztosítani: 

a)  a hátsó telekhatár mentén megőrzendő, vagy kialakítandó zöldfelületet 35,0 
méteres telekmélységig legalább 6,0 méter, 35,0 métert meghaladó telekmélység 
esetén legalább 10,0 méter szélességben kell megvalósítani,  

b)  a hátsó telekhatár mentén a megőrzendő, vagy kialakítandó zöldfelület 
területének legalább 40%-át háromszintes növényállomány alkalmazásával kell 
kialakítani, 

c)  a megőrzendő, vagy kialakítandó hátsókerti zöldfelületen a melléképítmények 
közül nem helyezhető el: hulladéktartály-tároló, antenna oszlop, zászlótartó 
oszlop, fürdőmedence, sportpálya. 

(2) a Hidegkúti út menti L6-II-11 jelű építési övezetbe tartozó telkeken 
(természetben a Hidegkúti út 179-233. házszámok közötti területen), valamint a 
Tárkony utcának a Hidegkúti út jelzett telkeivel határos telkein (természetben a 
Tárkony u. 2c-60. házszámok közötti területen) a helyi területi értékvédelemre 
jelölt területhatár mentén, annak mindkét oldalán 15,0-15,0 méteres sávban 
megőrzendő, vagy kialakítandó a zöldfelület. A zöldfelületen 100 %-ban 
háromszintes növényállomány telepítendő.” 

 

5. § 

Az R. a következő 7/A.§-sal és azt megelőző címmel egészül ki:  

„Terepszint alatti beépítés sajátos szabályai 

7/A.§ 

 A Hidegkúti út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt 
tömbökben: 

a) Az épületek terepszintre való illesztésekor 15 % -nál kisebb tereplejtés esetén 
tilos a természetes terepszint +/- 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása. 
15 %-ot meghaladó tereplejtés esetén a talajmechanikai szakvélemény 
megállapításait figyelembe véve, a természetes terepfelület megváltoztatása 
legfeljebb 3,0 méter lehet. 

b) Terepszint alatt építeni csak egy szintben lehet, a terepszinthez képest az 
alapozás felső síkja legfeljebb 3,5 méter mélységben lehet. 
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c) Terepszint alatti építményt csak ott lehet elhelyezni, ahol az építési telek 
természetes tereplejtése, vagy kialakult terepszintje ezt úgy teszi lehetővé, hogy az 
építmény a felette lévő földtakarással együtt nem emelkedik ki a környezetéből 1,0 
métert meghaladóan. 

d) Az építési helyen belül, helyiséget befogadó építmény a terepszint alatt a 
szomszédos oldalsó telekhatárt legfeljebb 0,5 méterig közelítheti meg. 

e) Az építési helyen kívül, a terepszint alatt csak gépkocsi-tároló, teremgarázs 
létesülhet, ami a szomszédos oldalkerti telekhatárt legfeljebb 3,0 méterig 
közelítheti meg és a hátsó telekhatár irányában a megőrzendő és kialakítandó 
zöldfelület határáig érhet.” 

 

6. § 

Az R. 14.§ a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Eltérő szabályozás hiányában telken belüli, 0,80 méter magasságot meghaladó 
tömör kerítés nem létesíthető.” 

 

 

7. § 

Az R. a következő 14/A.§-sal és azt megelőző címmel egészül ki: 

„A kerítésépítés sajátos előírásai 

14/A. § 

(1) Kerítés építhető a Hidegkúti út mentén a Hidegkúti út 173-233. házszámok 
közötti területen az alábbi feltételekkel:  

a)  ha a telek homlokvonala és az építési hely határa között 3,0 métert meghaladó 
az előkert, akkor a közterületi telekhatáron legfeljebb 1,8 méter magas és 
legalább 80%-ban áttört kerítés létesíthető, 

b)  ha a kerítés az építési határvonalra vagy attól a közterület irányába 3,0 
méterre kerül, akkor legfeljebb 2,0 méter magasságban tömör megjelenéssel 
létesíthető. Anyaga lehet kő, kiselemes falazat, látszóbeton, burkolt nyers 
beton, vakolt vagy egyéb módon burkolt zsalukő, és zajterhelést csökkentő 
kialakítású faszerkezet. Közterület felőli oldalát építészetileg úgy kell tagolni, 
hogy utcaképet adó és homlokzatképző legyen, 

c)   oldalsó telekhatáron az építési határvonal és a hátsó telekhatár között 
legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 80%-ban áttört kerítés létesíthető, 

d) a hátsókerti telekhatáron tömör kerítés csak támfallal egybeépítve létesíthető, 
magassága a csatlakozó magasabb terepszinthez képest legfeljebb 1,0 méter 
lehet. 

(2) A Máriaremetei útnak a Szabadság utca és Hidegkúti út közötti szakaszán a 
közterületi telekhatáron kerítés az alábbi feltételekkel építhető: 
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a)  nem tömör kerítés legfeljebb 1,8 méter magas és legalább 70%-ban áttört 
lehet, 

b) tömör kerítés legfeljebb 2,0 méter magasságban létesíthető. Anyaga lehet kő, 
kiselemes falazat, látszóbeton, burkolt nyers beton, burkolt vagy vakolt 
zsalukő, és zajterhelést csökkentő kialakítású faszerkezet.” 

 

8. § 

Az R. 17.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A Hidegkúti út menti, L6-II-11 jelű építési övezetbe sorolt telekcsoport 
beépítése során az építészeti formálást, a környezet alakítást a kerületi 
értékvédelmi rendeletben foglaltak betartásával kell tervezni és megvalósítani.” 

 

9. § 

Az R. 19. § (9) bekezdés táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

„(9) A közterületek osztályba sorolása az alábbi: 
"KÖZTERÜLET TÍPUSA MEGNEVEZÉSE  BESOROLÁSA 

Belterületi elsőrendű főút   

 Hűvösvölgyi út  B.III.a.B. 

 Hidegkúti út B.III.a.C. 

 Krisztina körút B.III.b.D 

 Margit körút B.III.b.D 

 Szilágyi Erzsébet fasor B.III.b.D 

másodrendű főút   

 Máriaremetei út  B.IV.b.B.  

 Bimbó út:  B.IV.c.B 

 Pasaréti út  B.IV.c.B. 

 Frankel Leó út  B.IV.c.D 

gyűjtőút Fillér utca B.V.c.B 

 Apostol utca B.V.c.C 

 Széchenyi utca  B.V.c.C. 

 Csaba utca B.V.c.D 

 Dékán utca B.V.c.D 

 Szemlőhegy utca B.V.c.D. 

 Várfok utca B.V.c.D 

 Vérmező utca B.V.c.D 

kiemelt jelentőségű lakóutcák   

 Patakhegyi utca B.VI.d.C. 

 Hideg utca B.VI.d.C. 

 Templom utca B.VI.d.C. 

 Újsor utca B.VI.d.C. 

 Temető utca B.VI.d.C. 
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"KÖZTERÜLET TÍPUSA MEGNEVEZÉSE  BESOROLÁSA 

 Jegesmedve utca B.VI.d.C. 

 Gazda utca B.VI.d.C. 

 Nóra utca B.VI.d.C. 

 Szabadság utca B.VI.d.C   

kiszolgáló (lakó) utak:    

 Garas utca B.VI.d.B 

 Hídász utca  B.VI.d.B. 

 Riadó utca  B.VI.d.B. 

 Alvinci út  B.VI.d.C 

 Felvinci út B.VI.d.C 

 Kavics utca  B.VI.d.C 

 Keleti Károly utca  B.VI.d.C 

 Kitaibel Pál utca  B.VI.d.C 

 Rét utca:  B.VI.d.C 

 Ribáry utca  B.VI.d.C 

 Szeréna köz  B.VI.d.C 

 Szeréna út  B.VI.d.C 

 Tulipán utca  B.VI.d.C 

 Vérhalom utca  B.VI.d.C 

 Hunyadi János utca  B.VI.d.C. 

 Kassa utca  B.VI.d.C. 

 Kertváros utca, B.VI.d.C. 

 Kolozsvár utca  B.VI.d.C. 

 Kisgazda utca B.VI.d.C. 

 Templom köz B.VI.d.C. 

 Vadetető utca B.VI.d.C. 

 Üvegház utca B.VI.d.C. 

 Kilincs utca B.VI.d.C. 

 Fenyőerdő utca B.VI.d.C. 

 Tópart utca B.VI.d.C. 

 Tópart köz B.VI.d.C. 

 Jegesmedve lejtő B.VI.d.C. 

 Csokonai utca B.VI.d.C. 

 Dózsa György utca B.VI.d.C. 

 Szarvashegy utca B.VI.d.C. 

 Leshegy utca B.VI.d.C. 

 Úrbéres utca B.VI.d.C. 

 Vízesés utca B.VI.d.C. 

 Honvéd utca B.VI.d.C. 

 Árpád utca B.VI.d.C. 

 Paprikás köz B.VI.d.C. 

 Gercse utca B.VI.d.C. 

 Rákos utca B.VI.d.C. 
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"KÖZTERÜLET TÍPUSA MEGNEVEZÉSE  BESOROLÁSA 

 Rákos köz B.VI.d.C. 

 Váry köz B.VI.d.C. 

 Mester utca B.VI.d.C. 

 Zsellér utca B.VI.d.C. 

 Zárda utca B.VI.d.C. 

 Apáca utca B.VI.d.C. 

 tervezett „Összekötő út” (kiemelt jelentőségű lakó utca)  B.VI.d.C. 

 tervezett Paprikás köz vége B.VI.d.C. 

 Bujdosó köz B.VI.d.C. 

 Párás utca B.VI.d.C. 

 Tárkony utca B.VI.d.C. 

 Testvér köz B.VI.d.C. 

 Borbolya utca  B.VI.d.D. 

 Bolyai utca B.VI.d.D. 

 Ezredes utca B.VI.d.D 

 Marczibányi tér  B.VI.d.D 

 Mandula utca B.VI.d.D. 

 Vérhalom utca B.VI.d.D. 

 Retek utca B.VI.d.D. 

belterületi gyalogút   

 Gyalogos köz B.X 

 Darázs utca  B.X 

 Józsefhegyi lépcső  B.X 

 Tópart köz B.X. 

 Tervezett gyalogúthálózat B.X. 

kerékpárút   

 SZT-05 jelű terven jelölt nyomvonalon B.IX.” 

10. § 

(1) Az R. 37.§ (1) bekezdés 6. táblázata helyébe a következő táblázat lép: 

„6.táblázat 

telek szintterületi mutató építmény-magasság 
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Övezet 

BÉM LKT LNT LKS LKM LNB STM STT LKZ LKE LNE 

L6-II-01 SZ 2000 - - - 25 0,75 - 50 4,5 7,5 

L6-II-02 SZ 1000 - - - 25 0,40 - 65 - 5,0 

L6-II-03 O 1000 - - - 25 0,40 - 65 - 4,5 

L6-II-04 SZ 1000 - - - 20 0,30 - 70 - 4,5 

L6-II-05 O 1000 - - - 20 0,20 0,10 70 - 4,5 
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L6-II-06 O 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 6,0 

L6-II-07 SZ 1000 - 20 30 15 0,30 0,10 75 - 7,5 

L6-II-08 SZ 1000 - - - 15 0,30 0,10 75 3,0 6,0 

L6-II-09 O 1000 - - - 15 0,30 - 75 - 4,5 

L6-II-10 Z 1000 - - - 15 0,30 0,10 75 - 6,0 

L6-II-11 Z 1000 - - - 15 0,30 0,10 75 - 4,5 

L6-II-12 SZ - - - - 10 0,15 - 80 - 4,5 

L6-II-13 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 6,0 

L6-II-14 SZ 1000 - - - 20 0,3 0,1 65 - 5,0 

L6-II-15 O 1000 - - - 20 0,3 0,1 65 - 5,0 

L6-II-16 O 1000 - - - 15 0,3 0,1 65 - 5,5 

L6-II-17 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 7,5 

L6-II-18 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 4,5 6,0 

L6-II-19 SZ 2400 - - - 15 0,40 - 75 5,5 6,0 

L6-II-20 SZ 1000 - 24 24 10 0,20 - 75 - 4,5 

L6-II-21 SZ 1000 - 16[1] 30 15 0,40 - 75 - 6,0 

L6-II-22 SZ 1000 - - - 12 0,24 0,16 75 - 6,0[2] 

L6-II-23 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 7,5 

L6-II-24 SZ 2000 - - - 15 0,40 - 75 - 7,5 

L6-II-25 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 65 - 7,5 

L6-II-26 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 4,5 

L6-II-27 SZ 1000 - - - 15 0,40 - 75 - 6,0 

L6-II-28 Z 1000 - - - 25 0,40 - 65 - 5,0 

[1]  saroktelek esetén 18 m 
[2]  gerincmagasság max. 10,5 m, de alacsonyabb, mint 354.5 mBf” 

(2) A R. 37. § a következő (6/A) bekezdéssel egészül ki: 
„Az L6-II-02 jelű építési övezet területének a Testvér-köz északnyugati oldalán lévő, 
kizárólag az ún. „fekvő telek” az alábbi feltételekkel építhető be: 

1. hátsókertet nem kell kialakítani, de ebben az esetben: 
a)  az épület zárt (nyílás nélküli) hátsó homlokzatának legnagyobb 

párkánymagassága legfeljebb 3,5 méter lehet; 
b) 3,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 5,0 méter legnagyobb 

párkánymagasság csak a hátsó telekhatár és a zárt (nyílás nélküli) 
hátsó homlokzat közötti távolság arányos (45 foknak megfelelő) 
növelése esetén alakítható ki; 

c)  nyílásokkal kialakított hátsó homlokzat csak abban az esetben 
létesíthető, ha a hátsókert mérete legalább 6,0 méter; 

2. az oldalkert mérete legalább 5,0 méter kell, hogy legyen; 

3. az előkert mérete legalább 3,0 méter kell, hogy legyen.”  
(3) A R. 37. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(8) Az L6-II-11 jelű építési övezet területén „kettőzött un. svábházas” beépítést 
kell kialakítani, ahol a zártsorú beépítési módra vonatkozó előírásokat az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: 

a)  Az épületet legalább az egyik oldalhatártól mért 0,5-1,0 méteren belül és zárt, 
nyílás nélküli tűzfal jellegű homlokzattal kell elhelyezni. 

b)  A telken belül legalább egy helyen, a szabályozási terven jelölt építési helyen 
belül, az oldalsó telekhatárokkal közel párhuzamosan egy legalább 6,0 méter 
szélességű be nem épített sávot kell kialakítani (valamelyik oldalsó telekhatár 
mentén, vagy a telek középső részén). A be nem épített sáv az egymással 
szembe forduló épülethomlokzatok sarokpontjai között sem lehet kevesebb, 
mint 6,0 méter. 

c)  Ha a telek szélessége lehetővé teszi, hogy a be nem épített sáv a telek középső 
részére kerüljön, a szélesebb és magasabb új épülettömeget a telek 
északnyugati telekhatárával közel párhuzamosan kell telepíteni, a Hidegkúti 
út felöl jelölt építési vonalra helyezve. A délkeleti telekhatárra helyezhető 
épület csak keskenyebb és alacsonyabb, vagy legfeljebb a másik épülettel 
megegyező szélességű és magasságú lehet, szintén a Hidegkúti út felöl jelölt 
építési vonalra helyezve. 

d)  Az oldalsó telekhatárra merőlegesen mért épületszélesség nem lehet kevesebb, 
mint 4,5 méter, de nem lehet több mint 7,5 méter, a rendelet 3. melléklet 10-
11. jelű ábrák szerint. 

e)  Az épületek Hidegkúti út felöli homlokzatát „kettőzött un. svábházas” 
beépítési karaktert hordozóan kell kialakítani, az oldalsó telekhatárra közel 
merőlegesen. A hosszházas alaprajz szervezés megőrzése érdekében az épület 
hossztengelye a 25,0 méter mély építési helyen belül az oldalsó telekhatárral 
közel párhuzamos kell, hogy legyen. Az épület hossza lehet rövidebb 25,0 
méternél, de nem lehet rövidebb az épületszélesség másfélszeresénél.” 

(4) Az R. 37. § a következő (21) bekezdéssel egészül ki: 

„(21) Az L6-II-28 jelű építési övezetben: 

a)  több rendeltetést is befogadó épületek létesíthetők, amikben a helyi lakosságot 
szolgáló oktatási, művelődési, kulturális, egészségügyi, igazgatási célú 
épületeken kívül részben, vagy egészben kiskereskedelmi, vendéglátó és egyéb 
szolgáltatói rendeltetést befogadó épület is létesíthető (különösen: 
gyógyszertár, pékáru, háztartási és egyéb eszközértékesítés, kerékpáros 
szolgáltatás, fodrászat, kozmetika), 

b)  a kereskedelmi és a szolgáltatói rendeltetések együttesen elérhetik a bruttó 
szintterület 100 % -t [lásd: KVSZ 29.§ (9) és 37.§ (4)],  

c)  nem létesíthető az övezetben gépjármű-szerelő és gépjárműalkatrész 
kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás, 

d)  a telek beépítéséhez előírt  gépjárműtároló a szabályozási tervlapon jelöltek 
szerint terepszint alatt is kialakítható, 
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e)  az 54566 hrsz.-ú és az 54570 hrsz.-ú, (természetben a Hidegkúti út 169-171. 
szám alatti) telkeken a közterületi telekhatáron nem létesíthető kerítés,  

f)  az építmény és környezete kölcsönhatásának bemutatására az utca felőli 
rálátást eredményező nézőpontokból az illeszkedés igazolására – legalább a 
két-két szomszédos telket is ábrázoló látványterv, vagy fotómontázs 
készítendő.” 

11. § 

Az R. 1. mellékletét képező övezeti terv 1. tervlapja és az R. 4/B. melléklet 10.2, 11.1, 
11.2, 11.3, 11.4 tervlapjai e rendelet 1. melléklete szerint módosulnak. 

12.§ 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

13. § 

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

14. § 

Az R. 4/A. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

15. § 

(1) Az R. 7. függelék zárójelben szereplő címének helyébe a következő cím lép: 

„Pesthidegkút Ófalu kiterjesztett terület Kerületi Szabályzási Terve és Széphalom 
Hidegkúti út- Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei út által határolt 
terület Kerületi Szabályozása” 

(2) Az R. 7. függeléke e rendelet 1. függelék tervlapjával egészül ki. 

(3) Az R. 7. függelék „Kerületi helyi épített értékvédelemre javasolt terület” cím alatti 
része helyébe a következők lépnek: 

„Kerületi helyi értékvédelemre javasolt terület: 
Hidegkút Ófalu városrész területén 

Templom utca felső szakasza: 
Hrsz: 54252-54258; 54280 része 

 

Temető utca mentén: 
Hrsz:54301 54304 54305/1-2 54306-54317 54324/1 54325/7 54327/2 54328/1-2 
54331/6 54331/10része 54332/2 54333 54334/1 54335/2 54336/1 54338/1-2 54339 
54342 54343/1 54344/4 54346/1-2 54350/4 54351/4 54352-54355 54358/1-3 54359 
54360/1-3 54361/1-2 54362-54384 54385 része 54386/1-2 54387-54394 54395/1-2 
54396-54400 

Gazda utca mentén: 
Hrsz:54145/2 54165 54167/2 54168-54175 54176/2-4 54177-54187 54188/1 54188/3-
4 54189 54197 54198/1 54199/1 54200/1 54203/6 54206 54207 54208/1 54213/1-2 
54214/6 54217 54218/5 54220 54221/3 54222/4 54288-54290 54291/1-2 54292 54294 
54295/1 54295/2 
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Széphalom városrész területén 

A Hidegkúti út menti „kettőzött svábházas” beépítésű terület: 
Hrsz: 54584 54585/1 54587/8 54588/8 54589/7 54589/8 54591/4-5 54593/1 54594/9 
egy része 54595/1-2 54596/16 54596/10 egy része 54597/4 54598/1 54600/3 egy része 
54600/-4 54601/1 54605/1 54606/2 54606/6 54610/4 54612/3 54615/1 54616 egy 
része 54617/1 54618/5 54619 54620/1 54626 54627 54628/7-8 54629/2 54632/2 
54633/7 54634/1 

A Hidegkúti út – Bujdosó köz által határolt városi térjelleggel szabályozott, L6-II-28 
jelű építési övezeti besorolású telkek: 
Hrsz: 54566 54570 54571/1 54573/4 
 

16. § 

Az R. a 7/A. függelékkel kiegészül, mely jelen rendelet 2. függeléke. 

 

17. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatályba lépését követően kezdődő építési hatósági eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) A jelen rendelet kihirdetését követően az R. 4/B. melléklet 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4 szelvényein a korábban jelölt, a területet érintő szabályozási vonalak, 
szabályozási elhatározások hatályukat vesztik. 

(3) A jelen rendelet kihirdetését követően az R. 1. melléklet 1. szelvényén a területet 
érintő korábban jelölt övezeti határok hatályukat vesztik. 

18. § 

Az R. 37. § (6) bekezdés a) pontja hatályát veszti. 

 

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor 

polgármester jegyző 

 
(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében, 21 igen, egyhangú 
szavazattal megalkotta.) 
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1. melléklet a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 
 

Értelmező rendelkezések: 
 

1. Átfeszítés: építmények közé kifeszített, általában textil anyagú transzparens, 
szimbólum. 

2. Áttört mellvéd, kerítés: olyan mellvéd, kerítés, melynek a felület síkjára 
merőleges átláthatósága 50%-nál kisebb mértékben korlátozott. 

3. Attikafal: magastető esetében a tetőidomot részben vagy egészében, lapostető 
esetében a lapostető szerkezetét takaró felfalazás. 

4. Beültetési kötelezettség: Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget  
jelöl magánterületen, a jelölt terület minden megkezdett 100 m2-e után egy 
nagy lombkoronát növelő fa ültetése kötelező. A beültetési kötelezettséggel 
fedett telekrészre épület nem helyezhető, terepszint alatt sem.  

5. Befuttatási kötelezettség jellel jelölt támfalak, támfalgarázsok, tűzfalak 
növényzettel történő befuttatásáról, kertészeti eszközökkel történő 
takarásáról a tulajdonosnak gondoskodnia kell. E kötelezettség a 
tulajdonost terheli abban az esetben is, ha a beültetés csak közterületen 
lehetséges. 

6. Burkoló felület: az a szabályozási tervben magassági értékekkel 
meghatározott térbeli felület, melyet az övezetben elhelyezhető építmények 
magassága – a jogszabályokban megengedett antennák, tetőfelépítmények, 
gépészeti berendezések, az akadálymentes közlekedést szolgáló építmények 
és berendezések, reklámok, a közlekedés, annak biztonságát szolgáló 
berendezések-, szerkezetek és közvilágítási berendezések kivételével – nem 
metszhet.  

7. Cégér: a rendeltetési egység megnevezését, jelképét (logo, piktogram, stb.) 
tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett 
telken elhelyezett berendezés (szerkezet). 

8. Cégfelirat, cégtábla: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, 
tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, az egységet magában foglaló 
épületen vagy az azzal érintett telken létesített felirat. 

9. Díszvilágítás: építmény vagy növényzet esztétikai célú megvilágítása, önálló 
fény-kompozíció. 

10. Előírt párkánymagasság: a párkánymagasság szabályozási tervben 
meghatározott értéke, melytől legfeljebb 80 cm-rel szabad eltérni.  

11. Elsődleges építési hely: az építési hely szabályozási tervben meghatározott 
része, melynek határvonalain belül épület, épületrész a szabályozási 
jellemzők megengedett, engedmények nélküli mértékéig elhelyezhető, a 
jogszabályokban általánosan meghatározott építmény-létesítési feltételek 
szerint.  

11/a.  Engóbozott tégla: égetés előtt színezett híg agyagkeverékkel befújt tégla. 
12. Épített kerítés: áthaladást megakadályozó bármely anyag felhasználásával 

létesített kerítés, kivéve növénytelepítéssel 
13. Építési helyen belüli határvonal: az épületek - övezeti előírások keretei 

közötti – eltérő kialakítású területeit elválasztó határvonal. 
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14. Épület attika-magassága: az épület homlokzatsíkja és a rendezett terepszint 
metszésvonala (járdatő-vonal) valamint a lapostető síkja fölé emelkedő 
tömör mellvéd felső síkja között függőlegesen mért távolság.  

15. Épület homlokzatmagassága: a rendezett terepszint és a homlokzat síkjának 
(járda-tővonal) metszésvonala valamint a tetősík (párkány, attika) és a 
homlokzat síkjának metszésvonala között függőlegesen mért távolság.  

16. Fekvő-telek: minden olyan telek, amelynek a közterülettel párhuzamos 
szélessége min. másfélszerese a közterületre merőleges mélységének. 

17. Garázsház: több gépkocsi egyedileg zárható vagy teremgarázsban történő 
elhelyezésére szolgáló, legalább két terepszint feletti szinttel kialakított – 
általában – önálló épület, melyben terepszint alatti tárolószintek is 
kialakíthatók (lásd még: parkolóház). 

18. Hirdetés: hirdetőtábla, valamely árut, terméket, szolgáltatást ismertető 
felirat, berendezés, szerkezet vagy reklám. 

19. Kertberendezési tárgy: közkertekben, intézményi és közhasználatú magán 
kertekben elhelyezhető padok, kerti bútorok, szobrok, edények, virágládák, 
madáretetők, madáritatók, lámpák, szemétgyűjtők. 

20. Kettőzött (un. „sváb házas”) beépítés: a telek oldalsó telekhatárának vagy 
telekhatárainak mindkét oldalán, legfeljebb 2 méteres közzel – ereszcsurgó 
kialakításával – elhelyezett, földszintes, az utcavonalra merőleges gerinccel 
kialakított épületek által alkotott beépítés. 

21. Kialakult állapot: ahol a szomszédos, csatlakozó telkek  korábbi szabályozási 
tervek alapján megengedett, illetve legalább 10 éve használatba vett 
meglévő beépítettség és szintterületi mutató értéke eléri az övezetben 
megengedett legnagyobb mértékek 80%-át (például 25% legnagyobb 
megengedett beépítettség esetén a 20%-ot, 1,25 m2/m2 legnagyobb 
megengedett szintterületi mutató esetén a 1,00 m2/m2-t). A telekméretek 
esetében a csatlakozó telkek átlagos területének és a tömbben lévő telkek 
átlagos területének középértéke, melyek meghatározása során a legkisebb és 
a legnagyobb értéket figyelmen kívül kell hagyni. Kialakult legnagyobb 
építménymagasság meghatározása esetén az épületek legnagyobb 
magasságát az övezeti előírások és a csatlakozási szabályok (28-29.§) 
alapján kell meghatározni. A beépítés egyéb jellemzőit az illeszkedés 
előírásai alapján kell meghatározni.  

22. Kialakult magasság (építménymagasság, homlokzatmagasság, 
párkánymagasság, gerincmagasság): a meglévő, tényleges (mért vagy 
számított) magassági érték 

23. Kiegészítő építmény: a szabályzat szempontjából kiegészítő építménynek 
minősül a terület, illetve a terület elsődleges rendeltetésének megfelelő 
építmény működését kiegészítő rendeltetésű építmény. 

24. Közcélú funkció: minden olyan igazgatási, ellátási, szolgáltatási, 
kereskedelmi funkció, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki igénybe 
vehet. 

25. Közlekedési zöldfelület: a közlekedési célú közterületen létesülő növényzettel 
fedett terelőszigetek és parkolók közti szigetek, járdaszigetek 
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26. Közmű: víz-, gőz-, villany-, gáz-, hőenergia- termelő- és ellátó rendszer, 
melyet kiegészít a távközlés, az adat- és információ-átviteli-, távbeszélő-, 
távíró-, rádió-, televízió-, telex-kábel üzemeltető rendszer, illetve az energia 
termelés rendszere  

27. Közterületről látható homlokzatszakasz: az épület közterület felőli 
homlokzata, az oldalhomlokzatok, továbbá zártsorú beépítés esetében 
legalább a közterülettel párhuzamos 20 m mély sávon belüli tűzfal. 

28. Közterületrendezési terv (KÖRT): a városszerkezetileg, forgalom-
technikailag vagy városképi szempontból együtt kezelendő közterületekre 
kidolgozott, a közterületek egységes kialakításának feltételeit rögzítő terv, 
mely kitér az alábbiak meghatározására: 
1.  a közterület helyszínrajzi- és magassági kialakítása, elrendezése, 

keresztmetszetek kialakítása, 
2. városképi megjelenés,  
3. berendezések, utcabútorzat, 
4. burkolatok, 
5. kertészeti kialakítás 
6. a parkolás megoldása, 
7. a közműhálózat kialakítása, a köz- és díszvilágítás megoldása, a 

műtárgynak nem minősülő építmények elhelyezése,  
8. pavilonok, pavilon-jellegű építmények létesítési feltételei.  
A KÖRT-ben ki kell térni a közterületen elhelyezhető berendezések, tárgyak 
(terelő, poller, oszlop stb.) elhelyezésére.  
A KÖRT területe legalább az érintett közterületszakaszra és az azzal határos 
telkekre kell, hogy kiterjedjen.  
A KÖRT méretaránya M=1:1000 illetve indokolt esetben részletesebb 
lépték. 
A KÖRT-et – mely nem településrendezési terv – az Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá.  

29. Közvetlen környezet: a csatlakozó szomszédos építési telkek, az e telkekkel 
szemben a közterület túlsó oldalán fekvő telkek alkotta terület. 

30. Külső árusítás: Olyan használat, amelynél a vevő a helyiségbe, építménybe 
nem lép be, annak belső terét nem használja. 

31. Lapostető: a szabályzat szempontjából lapostetőként kell értelmezni a 
legfeljebb 10%-os lejtésű tetőt. 

32. Lejtős terep: a szabályzat alkalmazása szempontjából az olyan terep, amely 
az építési helyen belül 10%, vagy annál nagyobb természetes lejtéssel bír.  

33. Létesítmény: a telek és a rajta lévő, illetve elhelyezhető építmények együtt. 
34. Másodlagos építési hely: az építési hely szabályozási tervben meghatározott 

része, melynek határvonalain belül épület, épületrész – a terepszint alatti 
épület(rész) kivételével – csak abban az esetben helyezhető el, ha az 
engedményes értékek alkalmazása megengedett, a jogszabályokban 
általánosan meghatározott építmény-létesítési feltételek szerint. A 
másodlagos építési hely területén a szabályzat előírásait az övezeti 
előírások szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.  
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35. Meg nem határozott rendeltetésű építmény és rendeltetési egység: minden 
olyan építmény és rendeltetési egység, melyet a keretövezeti előírások nem 
említenek. 

36. Mélygarázs: a megközelítési helyek kivételével teljes terjedelemben a 
közterületi terepszint alatt kialakított, a bruttó szintterület legalább 80%-
ában parkolás céljára kialakított építmény. 

37. Nagy szállítási forgalmú létesítmény: amelynek a napi tehergépkocsi-
forgalma meghaladja a létesítményre előírt parkolók számának 5%-át.  

38. Nem beépíthető telekterület: A telek azon része, ahol építmény nem 
helyezhető el. 

39. Óriásplakát, -poszter: az A0 méretet (841 x 1189 mm) egyenként vagy 
összességében meghaladó méretű hirdetés, reklámhordozó. 

40. Parkolólemez: több gépkocsi legalább két, általában terepszint feletti szinten 
történő elhelyezésére szolgáló, oldalain jellemzően nyitottan kialakított 
önálló járműtároló-építmény. 

41. Parkolóház: több gépkocsi legalább két terepszint feletti szinten történő 
elhelyezésére szolgáló – általában – önálló épület, melyben terepszint alatti 
tárolószintek is kialakíthatók 

42. Pavilon, pavilon jellegű építmény: a szabályzat alkalmazása szempontjából a 
pavilon, pavilon-jellegű építmény földszintes, 12 m2 bruttó alapterületet meg 
nem haladó legfeljebb 6,0 m építménymagasságú, általában szerelt 
szerkezetű meghatározott ideiglenes felhasználás céljára létesített építmény. 
Az alapterület számításánál az 1,5 m-nél nem nagyobb mértékben túlnyúló 
védőtető (árnyékoló) figyelmen kívül hagyható. 

43. Portál: rendeltetési egység bejárattal, kirakattal, továbbá cégérrel, 
cégfelirattal egységesen kialakított, közterület, közhasználat céljára 
átengedett terület, magánút felé megnyitott homlokzata. 

44. Pesthidegkút területe: a szabályzat értelmezése szempontjából Pesthidegkút 
területi megnevezés alatt: Adyliget, Budaliget, Erzsébetliget, Erzsébettelek, 
Gercse, Hársakalja, Hűvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkút-Ófalu, 
Remetekertváros, és Széphalom településrészek területét együtt kell érteni. 

45. Reklám: reklámberendezés, valamely tevékenység ismertté tételére irányuló 
vagy valamely áru, termék megvásárlására vagy szolgáltatás 
igénybevételére ösztönző ábrát, feliratot, formát megjelenítő berendezés, 
szerkezet, hirdetés. 

46. Rendeltetési egység: (önálló) helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban 
álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, melynek a 
szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van és 
amely meghatározott rendeltetés céljára önmagában is alkalmas (pl. 
üzlethelyiség, egy lakás, stb.).  

47. Részleges funkcióváltás: a szintterület 50%-ánál kisebb területet érintő 
rendeltetés-változás. 

47/a. Támfal: a természetes lejtésű terepben, vonal mentén képződő 
szintkülönbséget áthidaló, földtömeget megtartó építmény, mely jellemzően 
függőleges síkban, vagy attól kis szögben eltérően épül. 
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48. Telek be nem építhető része: a telek kerületi szabályozási tervben (KSZT) 
lehatárolt része, ahol – külön előírás hiányában – az övezeti előírások 
alapján az elő-, oldal- és hátsókertben elhelyezhető megengedett műtárgyak 
és melléképítmények, továbbá út- és térburkolatok az egyéb előírások keretei 
között elhelyezhetők.  

49. Tetőemelet: az épület az adott homlokzati falszakasz külső felületének és a 
tető felső síkjának metszés- vagy érintővonalára az épület irányába 
legfeljebb 4 méter magasságig emelkedő 45 fok sík elé legfeljebb az 
építménymagasság előírásainak megfelelően nyúló emelet. A tetőemeletre 
egyéb vonatkozásokban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 
tetőtérre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

 50. Városi tér jelleg: közhasználat elől el nem  zárt, jellemzően zöldfelületi 
elemekkel és térburkolattal, kialakított, rekreációs közösségi célt szolgáló 
telekrész. 
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3. melléklet a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 
Magyarázó ábrák 

utca járda 

pavilon 

berendezési  
sáv 

épület 

gyalogos-sáv  

biztonsági sáv 
0,5 méter 

biztonsági sáv
0,5 méter

LG: gyalogos-sáv  
szabad szélessége 

min.2,5 méter 
(berendezési sáv nélkül) 

LJ: járda szabad szélessége 

LG 
LJ 

> 0,7 

 

min. 1,5 m min. 1,5 m 

szabályozási terlap hiányában 
minimum H, zártudvaros 
beépítés esetén 0 m 

min. H/2 
min. 3,0 m 
 

45° 45° 

min. H/2 
min. 3,0 m 
 

utca 

épület 

udvar 

 
1. ábra Pavilon elhelyezése  

(lásd: 20.§ (4) bekezdés) 
2. ábra Nyílás kialakítása zártsorú beépítés esetén  

(lásd: 28.§ (1) bekezdés) 

45° 

min. H2 

H2 

H1 

min. H1 

szabályozási tervlap 
előírása hiányában 

H=Htényleges és  
H=Hövezet/2 

szabályozási tervlap előírása hiányában 
minimum H,  

(zártudvaros beépítés és a szabályzatban 
meghatározott egyéb esetekben 0 m) 

te
le

kh
a
tá

r 

u
d
va

r 

u
d
va

r 

u
tc

a
 

 

45O 45O 

 
3. ábra  Udvari beépítés zártsorú beépítés esetén  

(lásd: 28.§ (1) bekezdés) 
4. ábra  A beépítés csatlakozása a szomszédos tűzfalakhoz  

zártsorú beépítés esetén (lásd: 28.§ (9) bekezdés c) pont) 

foghíj- 
beépítés 

csatlakozó 
épület 

védett épület 

H1 H2 H3 

csatlakozás 
max. 1,2 m  

csatlakozó 
épület 

 

magasság-
különbség 
H2 - H1  

foghíj- 
beépítés 

csatlakozó 
épület 

védett épület 

H1 H2 H3 

H3=  
H1+H2 

2 
H3 - H1     1,2 ha H2 - H1     6,0 
H3 - H1     3,0 ha H2 - H1     6,0 
 

csatlakozás 
 
H3 - H1  

de 
 

csatlakozó 
épület 

 
5. ábra A csatlakozás zártsorú beépítési mód esetén  

(lásd: 28.§ (10) bekezdés c) 1. pont) 
6. ábra A csatlakozás zártsorú beépítési mód esetén  

(lásd: 28.§ (10) bekezdés c) 2. pont) 
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17. ábra  Az épület metszete és a metszeti kialakítás alapesetei sík, illetve 10% alatti lejtésű terepen  
 Az épület lejtő felőli homlokzatának magassága – a szabályzat egyéb előírásainak keretei között –  
 legfeljebb a megengedett építménymagasság értéke lehet.   
(lásd:30.§ (8) bekezdés) 
 

 
28. ábra Az épület metszete és a metszeti kialakítás alapesetei 10% feletti, 25% alatti lejtésű terepen 
 Az épület lejtő felőli homlokzatának magassága – a szabályzat egyéb előírásainak keretei között – 
 legfeljebb a megengedett építménymagasság értékének 1,25-szöröse lehet (6 m esetében 7,5 m)   
(lásd:30.§ (8) bekezdés) 
 

 
9. ábra  Az épület metszete és a metszeti kialakítás alapesetei 25% feletti lejtésű terepen 
 Az épület lejtő felőli homlokzatának magassága – a szabályzat egyéb előírásainak keretei között –  
 legfeljebb a megengedett építménymagasság értékének 1,5-szöröse lehet (6 m esetében 9 m)   
(lásd:30.§ (8) bekezdés) 
 

                                              
1 Módosította  a 3/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. február 1-től 
2 Módosította  a 3/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. február 1-től 
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10. ábra  Hidegkúti út – Bujdosó köz – Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt területen az építési hely meghatározása 
 

 
11. ábra  Hidegkúti út – Bujdosó köz – Szabadság utca – Máriaremetei út által határolt területen az építési hely meghatározása 
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4. melléklet a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 
„4/A. MELLÉKLET   

A kerületi szabályozások (KSZ-II-…) jegyzéke, az egyes területekre vonatkozó 
szelvényszámok és a területekre vonatkozó városrendezési szabályok  
Kerületi 

szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

- 

CSAK korábbi 
szabályozási tervek 
alátámasztó munkarészein 
alapuló szabályozási 
vonalak 

1.4; 2.2; 2.4; 3.3; 8.2; 
9.2;9.3; 10.2; 10.3; 

11.1; 11.3; 12.3; 12.4; 
16.1; 16.2; 16.4; 

17.1;17.2; 18.3; 19.1; 
19.3; 19.4; 24.1; 25.2; 
26.1; 26.2; 27.1; 39.3; 
39.4; 41.2; 42.1; 42.2; 
42.4; 46.2; 47.2; 48.3; 
48.4; 50.1; 50.2; 57.1; 

57.2; 58.1; 59.1 

- 

KSZ-II-01 
Szabadság u. - Községház 
u. - Sóvirág u. - Aszú u. 
által határolt terület 

11.4; 18.2 4/J.§ (1) 

KSZ-II-02 
Szépvölgyi út 219.-221., 
(15989/5, 15989/8, 
(15986/3) hrsz.) terület 

30.3; 30.4 4/J.§(2) 

KSZ-II-03 

Hidegkúti út és Szívvirág 
utca között nyitandó új 
közterületi sáv (Kecskerágó 
utca) - Bölény köz - és a 
Bölény utca, Léc utca, 
Köztársaság utca Gyíkfű 
utca által határolt terület  

10.1 4/J.§(3) 

KSZ-II-04 
Hankóczy utca - Ruszti út - 
Présház utca - Zilah utca 
által határolt terület  

57.4; 62.2 4/J.§(4) 

KSZ-II-05 
Zivatar- Rómer Flóris - 
Szemlőhegy és Ady Endre 
utcák által határolt terület  

59.3; 59.4; 64.2 4/J.§(5) 

KSZ-II-06 
Zöldkert út - Csatárka út - 
Pitypang utca - Zöldkert 
utca által határolt terület  

48.1; 48.2 4/J.§(6) 

KSZ-II-07 
Széher út – Lipótmezei út – 
Tárogató út – Szerb Antal 
utca által határolt terület  

44.4; 45.1; 45.3 4/J.§(7) 
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Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-08 

Ötvös János utca - Völgy 
utca - Csibor utca - 
Hűvösvölgyi út által 
határolt terület  

35.2; 35.4; 36.1; 36.3 4/J.§(8) 

KSZ-II-09 

Zsigmond tér - Darázs utca 
- Daru utca - Kolozsvári 
Tamás utca - Ürömi utca 
által határolt terület  

51.3 4/J.§(9) 

KSZ-II-10 

Csévi út – Orsó utca – 
Balogh Ádám utca – 
Pasaréti út által határolt 
terület  

46.4; 47.3; 56.1 4/J.§(10) 

KSZ-II-11 
Szépvölgyi út - Bécsi út - 
Felhévizi utca - Ürömi utca 
által határolt terület  

50.4; 51.3 4/J.§(11) 

KSZ-II-12 
Hárshegyi út 1., 3., 5-7. sz. 
telkek (10937/31, 
10937/22, 10937/31 hrsz)  

44.3; 44.4; 53,1; 53.2; 
54.1 

4/J.§(12) 

KSZ-II-13 

Ördögárok – Völgy utca – 
Csibor utca – Hűvösvölgyi 
út – Nagykovácsi út – 
11355/13; 11355/14; 
11197/20; (11355/17) 
hrsz.-ú telkek – Bátori utca 
– Toldi Miklós utca – 
Ördögárok utca – 50004 és 
50003 hrsz.-ú telkek – 
Hűvösvölgyi út – 11358 
hrsz.-ú telek által határolt 
terület  

26.4; 27.3; 35.1; 35.2; 
35.3; 35.4 

4/J.§(13) 

KSZ-II-14 

Őzgida utca - Ali utca - 
(15430/15) hrsz.-ú 
közterület - 15424/6 hrsz.-ú 
erdőterület - Ferenchegyi út 
- Vend utca - Muraközi 
utca által határolt terület  

49.3; 49.4 4/J.§(14) 

KSZ-II-15 

Pinceszer utca - (52091/7) 
hrsz.-ú közterület - Len 
utca - Aszú utca által 
határolt terület  

18.1 4/J.§(15) 

KSZ-II-16 
Szépvölgyi út - Bécsi út - 
Sajka utca - Lajos utca által 
határolt terület  

51.3 4/J.§(16) 
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Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-17 
Pasaréti út - Kelemen L. 
utca – Zuhatag sor – Ditro 
utca által határolt terület  

46.3; 46.4; 55.1; 55.2 4/J.§(17) 

KSZ-II-18 

Török utca – Margit utca – 
Apostol utca – Vérhalom 
utca – 14519/1, 14520 és 
14488 helyrajzi számú 
telkek – Frankel Leó út 
által határolt terület  

59.4; 60.3; 64.2; 65.1 4/J.§(18) 

KSZ-II-19 

Szikla utca - Pálvölgyi út – 
Szépvölgyi út – Csatárka út 
– Csalit utca által határolt 
terület  

49.1 4/J.§(19) 

KSZ-II-20 
Hűvösvölgyi út – Nyéki út 
– Völgy utca – Vadaskerti 
utca által határolt terület  

36.3; 36.4; 45.1; 45.2 4/J.§(20) 

KSZ-II-21 
Budakeszi út - Irén utca - 
Hárshegyi út - Dénes út 
által határolt terület  

43.3; 43.4; 44.3; 52.2; 
53.1 

4/J.§21) 

KSZ-II-22 

Nagykovácsi út - Nagyrét 
u. -Szépjuhászné út 
csomópont és környéke 
hrsz.: 11348; 11341/13; 
11341/16; 11341/12; 
11341/14; 11341/11; 
11341/17; 11341/15; telkek 
által határolt terület  

24.2; 24.3; 24.4; 25.3; 
25.4; 32.1; 32.2; 33.1; 

33.2 
4/J.§(22) 

KSZ-II-23 

Lövőház u. – Ezredes u. 
(Marczibányi tér) – Kis 
Rókus u. – Fény u. által 
határolt terület {a (13194), 
(13226), (13211), (13233), 
(13204/12), 13204/10, 
13204/8, 13204/9, 
13204/11, 13204/13, 
13204/14, 13204/15, 
13213, 13215/8, 13215/9, 
13215/10, 13215/11, 
13215/12, 13215/13, 
13215/14, 13215/16 és 
13215/17 helyrajzi számú 
telkek  

63.2; 64.1; 64.3 4/J.§(23) 
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Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-24 
Verecke utca – Verecke 
lépcső – Budai Tájvédelmi 
körzet által határolt terület  

38.3; 38.4; 47.1 4/J.§(24) 

KSZ-II-25 

Kitaibel Pál utca – 
Petrezselyem utca – Fényes 
Elek utca – Margit körút – 
Kis Rókus utca által 
határolt terület  

64.1; 64.2; 64.4 4/J.§(25) 

KSZ-II-26 

Pasaréti út – Riadó utca – 
Hűvösvölgyi út – Hidász 
utca által határolt terület és 
a telektömböt övező 
közlekedési célú közterület  

55.2; 56.1;56.2; 56.3 4/J.§(26) 

KSZ-II-27 

Frankel Leó út – Darázs 
utca – Mecenzéf utca – 
Szeréna köz – Szeréna út – 
Apostol utca – Vérhalom 
utca 14514 és 14489 hrsz.-
ú telkek által határolt 
terület és a telektömböt 
övező közlekedési célú 
közterületek  

59.2; 59.4; 60.1; 60.3; 4/J.§(27) 

KSZ-II-28 
Kisrókus utca – Keleti 
Károly utca – Kitaibel Pál 
utca által határolt terület  

64.1 4/J§(28). 

KSZ-II-29 

Moszkva térre, a Széna tér 
– Retek utca – a 
kerülethatáron haladva: a 
Szilágyi Erzsébet fasor – 
Krisztina körút – Várfok 
utca – Vérmező utca által 
határolt terület  

63.4; 64.3 4/J.§(29) 

KSZ-II-30 
Felső Zöldmáli út – 
Barlang utca – Zsindely 
utca által határolt terület  

49.3; 49.2; 49.4 4/J.§(30) 

KSZ-II-31 

Páfrány út- Kondor út- 
Páfránykert u.- Páfrányliget 
u.-11660/4,(11659/1) és 
11658/6 hrsz.-ú telkek - 
Battai lépcső - Pasaréti út 
által határolt terület  

36.4; 37.1; 37.3; 37.4; 
45.2; 46.1; 46.3 

4/J.§(31) 
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Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-32 
Alvinci út – Tulipán utca – 
Felvinci út – Marczibányi 
tér által határolt terület  

58.3; 58.4; 63.1; 63.2; 4/J§(32) 

KSZ-II-33 

Keleti Károly utca –Rét 
utca – Ribáry utca – Bimbó 
út – Kitaibel Pál utca által 
határolt terület  

64.1; 64.2 4/J.§(33) 

KSZ-II-34 

Verecke út – Budai 
Tájvédelmi Körzet –
Verecke lépcső által 
határolt terület  

38.4 4/J§(34) 

KSZ-II-35 

Margit körút - Lövőház 
utca - Fény utca - Kis 
Rókus utca által határolt 
terület 

64.1; 64.3; 64.4 4/J§(35) 

KSZ-II-36 

Kuruclesi út – Budakeszi út 
– Hárshegyi út – 
Ferenchalmi erdő 
(belterülethatár) által 
határolt terület  

54.1; 54.2; 
54.4; 55.1; 

55.3” 
4/J§(36) 

KSZ-II-37 

Víziváros, Csalogány utca 
– Margit krt. – Bem utca – 
Bem rakpart által határolt 
terület  

64.2; 64.3; 64.4; 65.1; 
65.2; 65.3; 65.4 

4/J§(37) 

KSZ-II-38 

Hűvösvölgyi út – Bátori 
László utca – 50004 és 
50003 hrsz.-ú telkek – 
Ördögárok utca – 50022 és 
50020 hrsz.-ú telkek – 
Máriaremetei út – 53070/1 
és 53079 hrsz.-ú telkek – 
Hidegkúti út – 
Gyöngyvirág utca – 
Kőhegyi út – 11358 hrsz.-ú 
telek által határolt terület  

26.4; 27.3 4/J§(38) 

KSZ-II-39 

Szépvölgyi út - Hármas-
határhegyi út - erdőterület - 
Selyemakác utca - Szivarfa 
utca - Tiszafa utca által 
határolt terület  

30.3; 30.4; 31.3; 38.2; 
39.1 

4/J§(39) 
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Kerületi 
szabályozások 
(KSZ-II-…) 

Terület megnevezése 
4/B. melléklet 

szelvényszámai 
városrendezési 

szabályok 

KSZ-II-40 

Fillér utca – Garas utca – 
Marczibányi tér – Lövőház 
utca – Ezredes utca által 
határolt terület 

63.2; 64.3. 4/J.§(40) 

KSZ-II-41 

Hidegkúti út – Bujdosó 
köz – Szabadság utca – 
Máriaremetei út által 
határolt terület 

10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 
11.4 4/J. § (41)” 
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1. függelék a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez 
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2. függelék a 34/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

„7/A. számú függelék 
A „kett őzött u.n. sváb-házas” beépítés építészeti karakterének meghatározása 

 
Épített értékek védelme érdekében a Hidegkúti út mentén az L6-II-11 jelű építési 
övezetben: 

a) A közterülettel párhuzamos építési vonalon két épület is létesíthető az építési telek 
alapterületétől függetlenül, ha a telek közterületi szélessége eléri, vagy meghaladja a 
19,0 métert. Egy telken két épület létesítése esetén mindkét épület befogadhatja a fő 
rendeltetés funkcióit, de az északnyugati telekhatárra helyezett épület építendő meg 
első ütemben és nagyobb traktus szélességgel és nagyobb építménymagassággal. 

b) Az építési övezeten belül vegyes, vagy több rendeltetési egységet befogadó épület 
legfeljebb 15 % beépítettségű lehet. 

c) A terepszint alatti beépítettség a terepszint feletti beépítettség értékének 1,5-szöröse 
lehet, kivéve, ha annak legalább 80 %-a gépkocsi-tárolás célját szolgálja. Ebben az 
esetben a terepszint alatti beépítettség (pinceszint + terepszint alatti építmény bruttó 
alapterülete együttesen) 22,5 %-os lehet. 

d) Az építési övezetben a "kettőzött", vagyis a "sváb házas" beépítési mód elérése a 
cél, melynek érdekében: 

da) A telken belül legalább egy helyen, az oldalsó telekhatárokkal közel párhuzamosan 
egy legalább 6,0 méter szélességű be nem épített sávot kell kialakítani valamelyik 
oldalsó telekhatár mentén, vagy a 19,0 méternél szélesebb telek középső részén. 

db) Az épületeket az oldalhatártól mért 0,5-1,0 méteren belül és zárt (tűzfalas) 
homlokzattal kell elhelyezni, (a csurgó-távolságot tartani kell). 

dc) A telkek oldalhatárokon álló, jellemzően hosszházas épületkaraktere az alábbiak 
szerint megtartandó, visszaállítandó: 

1. a hosszházas épülettömeg építési vonaltól számított 10,0 méterén belül, az épület 
tetőszerkezete magastetős, utcára merőleges gerincirányú legyen, 
2. a magastető függőleges vetületi magassága nem haladhatja meg az épület 
függőleges falfelületének magasságát, 
3. a közterületi épített tömör homlokzaton, a parapettel rendelkező nyílás, ablak 
szélessége legfeljebb 1,2 méter lehet. 
4. az oromfali homlokzaton legfeljebb 0,9 méter széles, vagy 0,9 méter átmérőjű nyílás 
alakítható ki, 
5. a közterületi homlokzaton, a tömör falszakaszon belüli nyílás, nyílászáró felületek 
aránya legfeljebb 35% lehet. Az ablakok nyújtott arányúak legyenek, a függőleges 
tengellyel párhuzamosan elhelyezve, 
6. az épületek oldalhatárra merőleges vetületi szélessége (a továbbiakban: 
traktusszélesség) az épület építési vonalától mért 10,0 méteres hosszban minimum 
4,5méter és legfeljebb 7,5 méter lehet. A Hidegkúti úttal közel párhuzamos építési 
vonaltól mért 10,0 méteres hosszban az épület traktusszélessége nem változtatható, 
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7. a Hidegkúti út menti oromfalas homlokzat nem tagolható, azon lábakon álló előtető 
nem építhető, garázskapu nem nyitható 
8. oromfallal kialakított utcára merőleges gerincű egyszerű nyeregtető legfeljebb 35°-
42° tetőhajlással, középtengelyesen szimmetrikus kialakítással, az épület hosszában a 
tetőtér legfeljebb kétszeri kiemelésével építhető, 
9. a közterület felől és az oldalkert épülettel megegyező homlokzati hosszán belül a 
tetőtér beépítése esetén a tető ferde felületén csak tetősíkban helyezhetők el ablakok, s 
a tetőtérben e szakaszon nem létesíthető erkély, zárterkély, loggia. 

e) Az épületek színezési szabályai: 

ea) Az épületek színezésére csak a természetes építőanyagok színei alkalmazhatók, 
különösen a fehér, a tört fehér, a sárga, a világos barna, és egyéb pasztellszínek. 

eb) Nem alkalmazhatók látszó felületen, homlokzaton, 25%-os színtelítettség felett és 
60% alatti fehértelítettségben az alábbi színek: a piros, a kék, a narancs, a barna, a zöld 
és a fekete. 

f) Az épületek anyaghasználata: 

fa) Az épületek homlokzatképzésénél alkalmazható építőanyagok: kő, látszó-
téglaburkolat, fa és vakolat. A kő és a látszó-téglaburkolat csak a lábazat magasságig 
alkalmazható. A vakolt felületen vakolat architektúra képezhető. Nem használható 
fémlemez burkolat, "engóbozott" vörös téglaburkolat. 

fb) A magastetős épületrészek tetőfedő anyaga kerámiacserép legyen. 

g) Az építmény és környezete kölcsönhatásának bemutatására az utca felőli rálátást 
eredményező nézőpont/okból az illeszkedés igazolására -minimum a két-két 
szomszédos telket is ábrázoló- látványterv, vagy fotómontázs készítendő. 

h) A Hidegkúti út menti telkeken belül a terepadottság miatt szükségessé váló 1,0 
méter magasságot meghaladó támfal, vagy az udvar szintjéről 1,0 méternél jobban 
kiemelkedő terepszint alatti építmény lejtő felőli falazata a Hidegkúti út menti 
közterületi telekhatárhoz 25,0 méternél közelebb nem épülhet” 
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INDOKOLÁS 

A Bp., II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I. 18.) 
rendelet módosítása és a Hidegkúti út - Bujdosó köz - Szabadság utca - Máriaremetei 
út által határolt terület Kerületi Szabályozása az Ófaluval egy időben kialakult, 
Hidegkúti út menti ún. „kettőzött svábházas” beépítési karakter megőrzése, 
karakterjegyeinek pontos meghatározása, érdekében vált szükségessé. Ezen túl a 
szabályozás megszünteti a Hidegkúti úti ingatlanok rendezetlenségét, ugyanakkor a 
kötelező építési vonalon történő telepítés biztosítja az út keresztszelvényének későbbi 
bővítését. 
A Máriaremetei út – Hidegkúti út kereszteződésében a szabályozási vonal 
módosításával az ingatlan rendezése kisajátítás nélkül is megoldhatóvá válik. 
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Napirend 15./ pontja  
Javaslat a Budapest II. Hidegkúti út 216. sz. alatti ingatlannak a II. Kerületi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe történő átadására 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármestermester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

    Művelődési Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
328/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát 
képező 54394 hrsz-ú, természetben Budapest II. kerület, Hidegkúti út 216. 
szám alatt található 2435 m2 kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
kezelésére - melynek tehermentes, becsült, nyíltpiaci bruttó forgalmi értéke: 
39 400 eFt - a  II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, mint vagyonkezelőt (Budapest II., Marczibányi tér 
5/a.) jelöli ki. 

Ezzel egyidejűleg a Társaság ügyvezetőjének átadásra kerül az ingatlan 
állapotáról készült felmérés és az ingatlanforgalmi értékbecslés.  

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2012. december 1. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
329/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött Vagyonkezelési Szerződés 1. sz. 
mellékletét - mely az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként 
megjelenő vagyonkezelésbe adott földrészletek listáját tartalmazza - 
kiegészíti a természetben Budapest II. kerület, Hidegkúti út 216. szám alatt 
található 54394 hrsz. ingatlannal.  

Felelős: Polgármester  

Határid ő: 2012. december 15.  

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 

                                                                 329/2012.(XI. 29.) határozat melléklete 
 

a Vagyonkezelési szerződés 1.sz. melléklete 
 

Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként megjelenő, 
vagyonkezelésbe adott földrészletek listája 

 
Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ 

- Budapest, II. kerület Templom u. 2/10.   54300/1 hrsz. 
- Budapest, II. kerületi Temető u. 65. 
                                                                       54357 hrsz. „kivett tó”és „kivett erdő” 
                                                                       59063 hrsz.  „kivett árok” 

 
Marczibányi Téri M űvelődési Központ 

- Budapest, II. kerület Marczibányi tér 5/a.  12722/1 hrsz. 
- Budapest, II. kerület Kapás u. 55. 13651 hrsz.  Berczik Sára  Budai Táncklub 
- Budapest, II. kerület Kapás u. 55. 13651 hrsz. Vízivárosi Galéria 
- Budapest, II. kerület Margit krt. 48. 13672/A/13 hrsz..  

 
Budapest II. kerület, Hidegkúti út 216. 54394 hrsz   „kivett lakóház, udvar”  

 
Napirend 16./ pontja 
Az Önkormányzat által fenntartott köznevelési és szociális intézmények alapító 
okiratának módosítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

    Művelődési Iroda vezetője 
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Polgármester: Szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
330/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

az alább felsorolt, az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
alapító okiratát – a határozat mellékletei szerinti tartalommal – módosítja és 
felhatalmazza a polgármestert az ennek alapján elkészített egységes 
szerkezetű alapító okiratok aláírására:  

 

Bolyai Utcai Óvoda  (Budapest II., Bolyai u. 15.), 

Budakeszi Úti Óvoda (Budapest II., Budakeszi út 75.), 

Százszorszép Óvoda  (Budapest II., Fillér u. 29.), 

Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda (Budapest II., Hűvösvölgyi út 133.), 

Kitaibel Pál Utcai Óvoda (Budapest II., Kitaibel P. u. 17.) 

Kolozsvár Utcai Óvoda (Budapest II., Kolozsvár u. 17.), 

Községház Utcai Óvoda (Budapest II., Községház u. 4.), 

Pitypang Utcai Óvoda  (Budapest II., Pitypang u. 17.), 

Szemlőhegy Utcai Óvoda (Budapest II., Szemlőhegy u. 27/b.), 

Törökvész Úti Kézműves Óvoda (Budapest II., Törökvész út 18.), 

Virág Árok Óvoda (Budapest II., Virág árok 8.), 

II. Kerületi Egyesített Bölcsődék (Budapest II., Varsányi I. u. 32.), 

Áldás Utcai Általános Iskola (Budapest II., Áldás u. 1.) 

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II., Budenz J. u. 
20/22.), 

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II., Medve u. 5/7.) 

Fillér Utcai Általános Iskola (Budapest II., Fillér utca 70/76.), 

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II., Szabadság 
u. 23.), 

Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Iskola, Gimnázium és Zeneiskola- Alapfokú 

Művészeti Iskola (Budapest II., Marczibányi tér 1.),  
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Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola (Budapest II., 
Községház u.10.), 

Remetekertvárosi Általános Iskola (Budapest II., Máriaremetei út 71.),  

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Budapest II., 
Pasaréti út 191/193.) 

Törökvész Úti Általános Iskola (Budapest II., Törökvész út 67.), 

Pitypang Utcai Általános Iskola (Budapest II., Pitypang u. 17.), 

Újlaki Általános Iskola (Budapest II., Ürömi u. 64.), 

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (Budapest II., Keleti K. u. 37.), 

Móricz Zsigmond Gimnázium (Budapest II., Törökvész út 48.), 

Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola  (Budapest II., 
Marczibányi tér 1.) 

II. kerületi Pedagógiai Intézet (Budapest II., Keleti K. u. 37.), 

II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat (Budapest II., Marczibányi tér 1.), 

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona (Budapest II., Hidegkúti út 158.), 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (Budapest II., Horvát u. 2/12.),  

I.sz. Gondozási Központ (Budapest II., Bem J. tér 2.), 

II.sz. Gondozási Központ (Budapest II., Fillér u. 50/b.), 

III.sz. Gondozási Központ (Budapest II., Kazinczy u. 47.). 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2012. december 1.  

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 



 166 

1.sz határozati javaslat 1. melléklete 
 
 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Bolyai Utcai Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolyai Utcai 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolyai Utcai 
Napköziotthonos Óvoda - 301/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a  
234/1998.(V.12.),valamint a 275/2000.(VI.15.), 406/2008.(XI.20.), 178/2009.(V.21.),    
451/2009.(X.22.), 222/2010.(VI.24.),496/2010.(XII.16.), a 38/2011.(II.17.) és a 
301/2011.(IX,29,)  határozatával módosított - alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés 
e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) 
Korm. rendelet 5.§-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                                       típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 Budapest, 2012.        

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                           polgármester  
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1.sz határozati javaslat  2. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Budakeszi Úti Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Úti 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
   
1. Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiakra változik: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Úti 
Napköziotthonos Óvoda - 302/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a  
235/1998.(V.12.) valamint a 276/2000.(VI.15.),407/2008.(XI.20.), 498/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.): határozatával módosított - alapító okiratát a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                        típusa: óvoda 
 
Alaptevékenysége:Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
 
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
Budapest, 2012. 

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  



 168 

 
1.sz határozati javaslat  3. melléklete 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Százszorszép Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Százszorszép 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fillér Utcai 
Napköziotthonos Óvoda - 303/1997. (VII.1.)  határozatával kiadott, és a  
455/1997.(XI.4.), a 236/1998.(V.12.), a 369/1999.(IX.23.), a 277/2000.(VI.15.),a 
10/2004.(I.22.), 500/2010.(XII.16.) valamint a 408/2008.(XI.20.), 455/2009./(X.22.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.) határozatával módosított - alapító okiratát a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                   típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
                                         
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 Budapest, 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 4. melléklete 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Hűvösvölgyi 
Gesztenyéskert Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hűvösvölgyi 
Gesztenyéskert Óvoda - 304/1997. (VII.1.) számú határozatával kiadott, és a  
237/1998.(V.12.), a 278/2000.(VI.15.), a 11/2004.(I.22.), 
409/2008.(XI.20.),184/2009.V.21.), 457/2009.(X.22.), 502/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.) határozatával módosított - alapító okiratát a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                       típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
 
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 Budapest, 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 5. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Kitaibel Pál Utcai Óvoda 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kitaibel Pál 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kitaibel Pál Utcai 
Napköziotthonos  Óvoda - 305/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a   
238/1998.(V.12.), valamint a 279/2000.(VI.15.), 410/2008.(XI.20.), 186/2009.(V.21.) 
és 459/2009.(X.22.), 223/2010.(VI.24.), 504/2010.(XII.16.),38/2011.(II.17.) és a 
301/2011.(IX.29.) határozatával módosított - alapító okiratát a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                       típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 
 Budapest, 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 6. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Kolozsvár Utcai Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kolozsvár Utcai 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolozsvár Utcai 
Napköziotthonos  Óvoda - 306/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a  
239/1998.(V.12.), a 
280/2000.(VI.15.),411/2008.(XI.20.),461/2009.(X.22.),506/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.),247/2011.(VI.30.) és a 301/2011.(IX.29.) határozatával módosított - 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                         típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
                                         
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
Budapest, 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                        polgármester  
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1.sz határozati javaslat 7. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Községház Utcai Óvoda 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Községház Utcai 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községház Utcai 
Napköziotthonos  Óvoda - 307/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a  
240/1998.(V.12.), a 281/2000.(VI.15.),412/2008.(V.21.),190/2009.(V.21.), 
463/2009.(X.22.), 508/2010.(XII.16.) 38/2011.(II.17.) és a 
301/2011.(IX.29.)határozatával módosított - alapító okiratát a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
  
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                       típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
  
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
Budapest; 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat  8. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Pitypang Utcai Óvoda 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Pitypang Utcai 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat  bevezető része az alábbiakra változik:  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Utcai 
Napköziotthonos  Óvoda - 300/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a   
233/1998.(V.12.), a 60/1999.(III.4.),368/1999.(IX.23.), a 283/2000.(VI.15.) és a 
3/2008.(XI.20),192/2009.(V.21.), 465/2009.(X.22.),510/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.)határozatával módosított - alapító okiratát a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                         típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
Budapest, 2012.  
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 9. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Szemlőhegy Utcai Óvoda 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Szemlőhegy Utcai 
Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat  bevezető része az alábbiakra változik:  
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Szemlőhegy Utcai 
Napköziotthonos  Óvoda - 309/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a   
242/1998.(V.12.), a 284/2000.(VI.15.), a 414/2008.(XI.20.),194/2009.(V.21.), 
467/2009.(X.22.),38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.)határozatával módosított - 
alapító okiratát a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés  
                                       típusa: óvoda 
Alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
                                         
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 
Budapest, 2012.        

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 10. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Törökvész  Úti Kézműves Óvoda 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Törökvész Úti 
Kézműves Óvoda  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. 
§ (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Törökvész Úti 
Kézműves Óvoda - 310/1997. (VII.1.) határozatával kiadott, és a   243/1998.(V.12.), 
valamint a 285/2000.(VI.15.),415/2008.(XI.20.), 196/2009.(V.21.),  
469/2009.(X.22.),514/2010.(XII.16.) 38/2011.(II.17.)és a 
301/2011.(IX.29.)határozatával módosított - alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                      típusa: óvoda 
Alaptevékenysége:Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
 
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 Budapest, 2012.        
 

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 11. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Virág Árok  Óvoda 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Virág Árok Óvoda  
Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése 
alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Virág árok 
Napköziotthonos  Óvoda - 311/1997. (VII.1.) határozatával kiadott,  a   
244/1998.(V.12.), a 286/2000.(VI.15.), a 170/2001.(III.29.),  a 327/2002.(IX.19.), a 
18/2004.(I.22.)  és a 416/2008.(XI.20.),198/2009.(V.21.), 
471/2009.(X.22.),227/2010.(VI.24.),516/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.)határozatával 
módosított - alapító okiratát a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 
egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: óvodai nevelés 
                                          típusa: óvoda 
Alaptevékenység:  Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.  
3. Az Alapító Okirat 5/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontjában a 2010. szeptemberétől ellátandó feladat 
szövegrészben a jogszabály megnevezése törlésre kerül. 
6. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 Budapest, 2012.  
         

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 12. melléklete  
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Kerületi Egyesített Bölcsődék 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  II. Kerületi 
Egyesített Bölcsődék  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Kerületi 
Egyesített Bölcsődék – a 214/2002 (V.30.) határozatával kiadott és a 
265/2005.(VI.23.),417/2008.(XI.20.), 200/2009.(V.21.),  473/2009.(X.22.), 
233/2010.(VI.24.)és a 38/2011.(II.17.) határozatával módosított - alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ -a alapján  
egységes  szerkezetben az alábbiak határozza meg: 
 
2 Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: bölcsődei gondozás  
Alaptevékenység: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény 
 
3. Az Alapító Okirat 4/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül. 
4. Az Alapító Okirat 6.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 
 Budapest, 2012.  
         

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 13. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Áldás Utcai Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áldás Utcai 
Általános Iskola  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. 
§ (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áldás Utcai 
Általános Iskola - 245/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 287/2000.(VI.15.), 
valamint 47/2004.(II.19.),a 418/2008.(XI.20.), 521/2009.(XI.26.),520/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.)határozatával módosított  - alapító okiratát a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 14. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Budenz József  Általános Iskola és Gimnázium   

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Budenz József  
Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budenz József 
Általános Iskola és Gimnázium  - 246/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 
288/2000.(VI.15.),271/2005.(VI.23.),419/2008.(XI.20.),204/2009.(V.21.), 523 
/2009.(XI.26.) 522/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.)és 301/2011.(IX.29.)határozatával 
módosított - alapító okiratát a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 
egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai és gimnázium 
nevelés-oktatás 
                                             típusa: általános iskola és gimnázium 
Alaptevékenysége:  
Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint 
alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai 
továbbtanulásra.   
A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – évfolyammal működő 
nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás 
folyik.  
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
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5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest, 2012. 

  
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 15. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium   

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Csik Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csik Ferenc 
Általános Iskola és Gimnázium - 247/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 
328/2002.(IX.19.), 266/2005.(VI.23.), 
420/2008.(XI.20.),206/2009.(V.21.),525/2009.(XI.26.),524/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.)határozatával módosított - alapító okiratát a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv közfeladata: általános iskolai és gimnáziumi nevelés-oktatás 
                                             típusa: általános iskola és gimnázium 
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Alaptevékenysége:  
Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint 
alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai 
továbbtanulásra.   
A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – évfolyammal működő 
nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás 
folyik.  
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest, 2012.       Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 16. melléklete 
      

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Fillér Utcai Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fillér Utcai  
Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fillér Utcai 
Általános Iskola - 75/2000. (II.24.) határozatával kiadott és a 291/2000.(VI.15.), 
51/2004.(II.19.), 420/2008.XI.20.), 207/2009.(V.21), 527/2009.(XI.26.), 
526/2010.(XII.16.),38/2011.(VI.23.) 247/2011.(VI.30.), 301/2011.(IX.29.)és a 
262/2012.(VIII.0.) határozatával módosított – alapító okiratát  a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
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évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv  közfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                                             típusa: általános iskola 
               
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest, 2012. 
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
                               

 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 17. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium   

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Kuno   
Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Kuno 
Általános Iskola és Gimnázium - 250/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 
292/2000.(VI.15.), 267/2005.(VI.23.),422/2008.(XI.20.) 210/2009.(V.21.)  
529/2009.(XI.26.),  528/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.),247/2011.(VI.30.), 
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301/2011.(IX.29.) és a 262/2012.(VIII.30.)határozatával módosított – alapító okiratát  
a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ 
(2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv működési köre: A költségvetési szerv – általános iskolai – 
körzeti feladatokat lát el a körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező tanulók tekintetében. A Gyermekek Háza alapozó programmal 
működő osztályok esetében a beiskolázási körzet Budapest II. kerülete.   
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai  és gimnáziumi 
nevelés-oktatás 
               típusa: általános iskola és gimnázium 
 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – évfolyammal működő 
nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás 
folyik.  
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
 
Budapest 2012                Dr. Láng Zsolt  
                                                                                                   polgármester  
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1.sz határozati javaslat 18. melléklete 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola- Alapfokú 
Művészeti Iskola 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium  és Zeneiskola- Alapfokú Művészeti Iskola  
Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése 
alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 
6/2000.(II.24.)határozatával kiadott  és a 
93/2000.(VI.15.),269/2005.(VI.23.),423/2008.(XI.20.),212/2009.(V.21.), 
531/2009.(XI.26.),530/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.),274/2011.(VIII.25.), 
301/2011.(IX.29.) és a 284/2012.(IX.25.) határozattal  módosított   alapító okiratát  a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai és gimnáziumi 
nevelés-oktatás, alapfokú művészeti oktatás 
                        típusa: általános iskola, gimnázium alapfokú művészeti 
iskola(zeneiskola) 
Alaptevékenysége:  
Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint 
alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai 
továbbtanulásra.   
A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – évfolyammal működő 
nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás 
folyik. 
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Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészeti 
képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú 
továbbtanulásra.   
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  

 
Budapest, 2012.                          Dr. Láng Zsolt  
                                                                                                    polgármester  

 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 19. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.Az Alapító Okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Máriaremete- 
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola – 254/1998. (V.12.) határozatával kiadott  és 
a 
294/2000.(VI.15.),54/2004.(II.19.),424/2008.(XI.20.),214/2009.(V.21.),533/2009.(XI.
26.), 
532/2010.(XII.16.),38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.) határozatával módosított – 
alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
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3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  

  
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 
 
 
 

                          
1.sz határozati javaslat 20. melléklete 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Remetekertvárosi Általános Iskola  
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Remetekertvárosi   
Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.Az Alapító Okirat bevezető része helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Remetekertvárosi 
Általános Iskola - 256/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 295/2000.((VI.15.), 
55/2004.(II.19.),425/2008.(XI.20.), 216/2009.(V.21.),  535/2009.(XI.26.), 
534/2010.(XII.16.) 38/2011.(II.17.) és 301/2012.(IX.29.)határozatával módosított - 
alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
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intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által  ellátandó közfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenység:  
Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint 
alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú iskolai 
továbbtanulásra.   
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  

  
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
 

 
 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 21. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium   

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Lőrinc 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium  Alapító Okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal 
- az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabó Lőrinc 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium -  62/1999. (III.4.) határozatával kiadott  
és a 296/2000.(VI.15.), 56/2007.(II.15.), 429/2008.(XI.20.), 218/2009.(V.21.), 
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537/2009.(XI.26.),  536/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.), 301/2011.(IX.29.) és a 
262/2012.(VIII.30.) határozatával módosított - alapító okiratát  a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó szakfeladat: általános iskolai és gimnáziumi 
nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola és gimnázium 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – évfolyammal működő 
nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás 
folyik.  
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 22. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Törökvész Úti Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökvész Úti 
Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Törökvész Úti  
Általános Iskola - 13/1999.(II.18.),427/2008.XI.20.) határozatával kiadott és a 
297/2000.(VI.15.), 268/2005.(VI.23.), 220/2009.(V.21.), 
539/2009.(XI.26.),538/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.), és a  301/2011.(IX.29.) 
határozatával módosított - alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 
egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja  helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest; 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 23. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Pitypang Utcai Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Utcai 
Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
 1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Utcai 
Általános Iskola - 255/1998. (V.12.)428/2008.(XI.20.) határozatával kiadott és a 
298/2000.(VI.15.), 58/2004.(II.19.), 222/2009.(V.21.),  
541/2009.(XI.26.),540/2010.(XII.16.), 38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.) 
határozatával módosított – alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 
egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás   
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  
 
Budapest; 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 24. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Újlaki  Általános Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Újlaki Általános 
Iskola Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
1.. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Újlaki Általános 
Iskola - 333/2000.(VI.29.), 59/2004.(II.26.), határozatával kiadott és az 
429/2008.(XI.20.), 224/2009.(V.21.),  543/2009.(XI.26.),542/2010.(XII.16.), 
38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.) határozatával módosított - alapító okiratát  a a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: általános iskolai nevelés-oktatás 
                                     típusa: általános iskola 
Alaptevékenysége: Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes 
követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskola tanulót az 
érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a középfokú 
iskolai továbbtanulásra.   
Az intézmény ellátja az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelését-
oktatását. 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
5. Az Alapító Okirat 7.) pontja kiegészül az alábbiakkal: 
Az intézmény évfolyamonként egy tanulócsoportban emelt szintű olasz nyelvűi 
oktatást folytat.  
6. Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „955914 Általános iskolai tanulószobai nevelés” 
helyébe  
            „855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés” kerül.  
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7. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  

  
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 
 
 
 

 
1.sz határozati javaslat 25. melléklete 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium  
ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása  
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
    
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium – 167/2001.(VI.15.)határozatával kiadott és a 466/2005.(XII.20.), 
430/2008.(XI.20.), 226/2009.V.21.),  545/2009.(XI.26.),544/2010.(XII.16.) 
38/2011.(II.17.), 301/2011.(IX.29.), a 262/2012.(VIII.30.) és a 
284/2012.(IX.25.)határozatával módosított – alapító okiratát  a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: gimnáziumi nevelés-oktatás 
                                     típusa: gimnázium 
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Alaptevékenysége: A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – 
évfolyammal működő nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget 
megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.  
 
4.Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  

  
Budapest; 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.sz határozati javaslat 26. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Móricz Zsigmond Gimnázium  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
Gimnázium Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
Gimnázium - 260/1998. (V.12.) határozatával kiadott és a 300/2000.(VI.15.), 
273/2005.(VI.23.),431/2008.(XI.20.),228/2009.(V.21.), 547/2009.(XI.26.), 
546/2010.(XII.16.) 38/2011.(II.17.) és a 301/2011.(IX.29.)határozatával módosított  - 
alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
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köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: gimnáziumi nevelés-oktatás  
                                     típusa: gimnázium 
Alaptevékenysége: A gimnázium négy – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt – 
évfolyammal működő nevelés-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget 
megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.  
 
4. Az Alapító Okirat 6/A. pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  

  
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  

 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 27. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola  

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Járdányi Pál 
Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Járdányi Pál 
Zeneiskola – 
360/2001.(IX.20.),432/2008.(XI.20.),230/2009.(V.21.),550/2009.(XI.26.), 
548/2010.(XII.16.),38/2011.(II.17.), 274/2011.(VIII.25.) és 284/2012.(IX.25.) 
határozatával kiadott - alapító okiratát  a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
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LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a 
közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján 
egységes  szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Az Alapító Okirat 1.)pontjában a feladatellátási helyek az alábbiakra változnak:  
 
Orsolyarendi "Szt. Angéla" Általános Iskola  1024 Ady Endre u. 3.  
Áldás Utcai Általános Iskola  1025 Áldás u. 1.  

Baár Madas Református Általános Iskola és Gimnázium 
1022 Lórántffy Zsuzsanna u. 
3.  

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium  1021 Budenz u. 20-22.  
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium  1027 Medve u. 5-7.  
Fillér Utcai Általános Iskola  1022 Fillér u. 70-76.  
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium  1028 Szabadság u. 23.  
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola  1028 Községház u. 10.  
Pitypang Utcai Általános Iskola  1025. Pitypang u. 17.  
Remetekertvárosi Általános Iskola  1028 Máriaremetei u. 71.  
Szabó Lõrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium  

1026 Pasaréti u. 191.  

Fenyves Utcai Általános Iskola  1026 Fenyves u. 1.  
Törökvész Úti Általános Iskola  1025 Törökvész u. 67-69.  
Újlaki Általános Iskola  1023 Ürömi u. 64.  
 
2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: alapfokú művészeti oktatás   
                                                      típusa: alapfokú művészeti iskola(zeneiskola) 
 
Alaptevékenysége: Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a 
művészi képességeket, fejlessze a művészeti tehetsége 
4. Az Alapító Okirat 6/A.) pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
 
5. Az Alapító Okirat 7. pontja kiegészül az alábbiakkal:  
Feladatellátási helyenként maximálisan felvehető tanulólétszám:  
 
Székhelyen:        210 fő 
Orsolyarendi „Szt.Angéla” általános Iskola   130 fő 
Áldás Utcai Általános Iskola     140 fő 
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Baár Madas Református Általános Iskola és Gimnázium   45 fő 
Budenz J. Általános Iskola és Gimnázium     65 fő 
Csik F. Általános Iskola és Gimnázium      85 fő 
Fillér Utcai Általános Iskola       70 fő 
Klebelsberg K. Általános Iskola és Gimnázium     95 fő 
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola   100 fő  
Pitypang Utcai Általános Iskola        60 fő 
Remetekertvárosi Általános Iskola      65 fő 
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium   25 fő 
Fenyves Utcai Általános Iskola        45 fő 
Törökvész Úti Általános Iskola       75 fő  
Újlaki Általános Iskola         90 fő 
 
5. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak  

  
Budapest, 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 28. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Kerületi Pedagógiai Intézet 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pedagógiai Intézet 
Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése 
alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
    
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pedagógiai 
Szolgáltató Központ 295/1997.(VII.01.) határozattal kiadott és a 304/2000.(VI.15.), 
7/2004.(VI.24.),516/2004.(IX.23.), 
467/2005.(XII.20.),278/2007.(VI.28.),138/2008.(IV.24.), 251/2008.(VI.12.), 
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433/2008.(XI.20.), 32/2009.(V.21.),551/2009.(XI.26.),550/2010.(XII.16.), 
31/2011.(II.17.)és 284/2012.(IX.25.)határozattal módosított alapító okiratát a a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 4 /A.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: pedagógiai szakmai szolgáltatás 
                                      típusa: pedagógiai intézet 
Alaptevékenysége: Pedagógiai-szakmai szolgáltatás: a pedagógiai értékelés, a 
szaktanácsadás, tantárgygondozás, a pedagógiai tájékoztatás, a tanügy-igazgatási 
szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 
szervezése, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása, tanulótájékoztató,-tanácsadó szolgálat.  
3. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
2.Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  

  
Budapest, 2012.  
 
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 29. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pedagógiai 
Szakszolgálat Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a II. Kerületi 
Pedagógiai Szakszolgálat- 227/1998.(V.12.)határozatával kiadott, és a 303/2000. 
(VI.15.). 361/2001.(IX.20.),434/2008.(XI.20.),234/2009.(V.21.),  
553/2009.(XI.26.),552/2010.(XII.16.)és a 38/2011.(II.17.)  határozatával módosított - 
alapító okiratát a a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény . 9.§ (4) 
bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján,  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5.§,  valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi  CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján egységes  
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
2. Az Alapító Okirat 4 /A.) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
A költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: pedagógiai szakszolgáltatás  
                                     típusa: pedagógiai szakszolgálat intézménye 
Alaptevékenysége: Az intézmény ellátja a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és a 
gyógytestnevelés feladatát. 
3. Az Alapító Okirat 4/B.) pontjában  a „gazdálkodási jogköre” kifejezés helyett 
„gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.  
  
4. Az Alapító Okirat 5.) pontjában a „működési területe” kifejezés helyébe a 
„működési köre” kifejezés kerül. 
5.Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  

  
Budapest; 2012. 
  
        Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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1.sz határozati javaslat 30. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 

Alapító Okirat 
módosítása 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Otthona Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
713/1995(XII.19.) határozatával alapított, továbbá a 312/2000.(VI.15.), a 
74/2004.(II.26.), a 24/2008.(I.31.), a 478/2009.(X.22.), az 560/2010.(XII.16.), a 
38/2011.(II.17.) valamint a 276/2011.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozattal 
módosított Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Otthona Alapító Okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 
  
2. Az Alapító Okirat 7. pontjában a költségvetési szerv „gazdálkodási jogköre” 
kifejezés helyett a „gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.     
 
3. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” 
kifejezés helyett „a költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenysége”, „a 
szakágazat száma és megnevezése” kifejezés helyett az „államháztartási szakágazati 
besorolása”, „a „költségvetési szerv szakfeladata” kifejezés helyett a „költségvetési 
szerv államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése” kerül.              
 
4. Az Alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének „kinevezési 
rendje” kifejezés helyett a költségvetési szerv vezetőjének „megbízási rendje” 
kifejezés kerül. 
 
5. Az Alapító Okirat 13. pontjának szövege: „ A munkáltatói jogkör gyakorlása:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a 
költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 
A foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.” 

helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, amelyre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
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Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak. 
 
Budapest, 2012. november     Dr. Láng Zsolt 
                                                                                         Polgármester 
 
 
 
 

 
1.sz határozati javaslat 31. melléklete 

 
                                        Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Alapító Okirat 

módosítása 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/1997.(V.06.) 
határozatával alapított, továbbá a 191/1998.(IV.21.), a 313/2000.(VI.15.), a 73/2004. 
(II.26.), a 305/2005.(VI.23.), a 377/2008.(X.21.), a 476/2009.(X.22.), a 
182/2010.(V.27.), az 558/2010.(XII.16.), a 38/2011.(II.17.), valamint a 
394/2011.(XII.20.) határozatokkal módosított Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) bekezdés 
e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 7. pontjában a költségvetési szerv „gazdálkodási jogköre” 
kifejezés helyett a „gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.     
 

                                    3. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” 
kifejezés helyett „a költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenysége”, „a 
szakágazat száma és megnevezése” kifejezés helyett az „államháztartási szakágazati 
besorolása”, „a „költségvetési szerv szakfeladata” kifejezés helyett a „költségvetési 
szerv államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése” kerül. 
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4. Az Alapító Okirat 12 pontjában a költségvetési szerv vezetőjének „kinevezési 
rendje” kifejezés helyett a költségvetési szerv vezetőjének „megbízási rendje” 
kifejezés kerül. 
 
5. Az Alapító Okirat 13. pontjának szövege: „ A munkáltatói jogkör gyakorlása:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a 
költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 
A foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.” 

helyébe az alábbi szöveg kerül:  
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, amelyre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
6. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak. 
Budapest, 2012. november  
         Dr. Láng Zsolt  
                    Polgármester 
 
 
 
 
 

      1.sz határozati javaslat 32. melléklete 
 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

I. Számú Gondozási Központ 
Alapító Okirat 

módosítása 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Számú 
Gondozási Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/1997.(VII.1.) 
határozatával alapított, a 309/2000.(VI.15.), a 70/2004.(II.26.), a 672/2004.(XI.25.), a 
275/2005.(VI.23.), a 21/2008.(I.31.), a 480/2009.(X.22.), az 562./2010.(XII.16.), a 
38/2011.(II.17.) határozatokkal módosított Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat I. Számú Gondozási Központ Alapító Okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2) 
bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
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Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege: „A költségvetési szerv működési területe:  
Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza tekintetében: Budapest Főváros közigazgatási 
területe. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok tekintetében: Budapest Főváros II. 
kerület közigazgatási területe. 
A további szociális alapszolgáltatások tekintetében a szociális, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet melléklete (utcajegyzék) alapján” helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
 A költségvetési szerv működési köre:  
 
Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza tekintetében: Budapest Főváros közigazgatási 
területe. 
A szociális alapszolgáltatások tekintetében Budapest Főváros II. kerületének 
közigazgatási területe. 
 
3. Az Alapító Okirat 7. pontjában a költségvetési szerv „gazdálkodási jogköre” 
kifejezés helyett a „gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.     
 
 

                                      4. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „állami feladatként ellátandó 
alaptevékenysége” kifejezés helyett „a költségvetési szerv által ellátandó 
alaptevékenysége”, „a szakágazat száma és megnevezése” kifejezés helyett az 
„államháztartási szakágazati besorolása”, „a „költségvetési szerv szakfeladata” 
kifejezés helyett a „költségvetési szerv államháztartás szakfeladatrendje szerinti 
megjelölése” kerül. 

 
5. Az Alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének „kinevezési 
rendje” kifejezés helyett a költségvetési szerv vezetőjének „megbízási rendje” 
kifejezés kerül. 
 
6. Az Alapító Okirat 13. pontjának szövege: „ A munkáltatói jogkör gyakorlása:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a 
költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 
A foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.” 

helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, amelyre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
 



 203 

7. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak. 
 
Budapest, 2012. november 
                                                                                          Dr. Láng Zsolt 
                                                                                            polgármester  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz határozati javaslat 33. melléklete 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Számú Gondozási Központ 

Alapító Okirat 
módosítása 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az II. Számú 
Gondozási Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
273/1997.(VII.1.) határozatával alapított, továbbá a 310/2000.(VI.15.), a 
71/2004.(II.26.), a 276/2005.(VI.23.), a 22/2008.(I.31.), a 482/2009.(X.22.), az 
564./2010.(XII.16.), a 38./2011.(II.17.)  Képviselő-testületi határozattal módosított 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Számú Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 
35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege: „ A költségvetési szerv működési területe:  
a közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében Budapest Főváros II. kerület 
közigazgatási területe, 
a további szociális alapszolgáltatások tekintetében a szociális, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló hatályos önkormányzati 
rendelet melléklete (utcajegyzék) alapján”  helyébe az alábbi szöveg kerül: 
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A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros II. kerületének közigazgatási 
területe. 
 
3. Az Alapító Okirat 7. pontjában a költségvetési szerv „gazdálkodási jogköre” 
kifejezés helyett a „gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.     
 

                                    4. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” 
kifejezés helyett „a költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenysége”, „a 
szakágazat száma és megnevezése” kifejezés helyett az „államháztartási szakágazati 
besorolása”, „a „költségvetési szerv szakfeladata” kifejezés helyett a „költségvetési 
szerv államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése” kerül. 

               
5. Az Alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének „kinevezési 
rendje” kifejezés helyett a költségvetési szerv vezetőjének „megbízási rendje” 
kifejezés kerül. 
 
6. Az Alapító Okirat 13. pontjának szövege: „ A munkáltatói jogkör gyakorlása:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a 
költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 
A foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.” 

helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, amelyre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
7. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak. 
 
Budapest, 2012. november 
                                                                                                    Dr. Láng Zsolt 
                                                                                           Polgármester 
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                                                                       1.sz határozati javaslat 34. melléklete 

                               
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
III. Számú Gondozási Központ  

Alapító Okirat 
módosítása 

 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az III. Számú 
Gondozási Központ Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése alapján - 2012. december 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító Okirat bevezető része  helyébe a következő szöveg lép: 
 
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
275/1997.(VII.1.) határozatával alapított, továbbá a 311/2000.(VI.15.), a 
72/2004.(II.26.), a 277/2005.(VI.23.), a 23/2008.(I.31.), a 484/2009.(X.22.), az 
564./2010.(XII.16.), a 38/2011.(II.17.)  Képviselő-testületi határozattal módosított 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. Számú Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 
35.§ (2) bekezdés e) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egységes szerkezetben 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 
2. Az Alapító Okirat 6. pontjának szövege: „A költségvetési szerv működési területe:  

a szociális alapszolgáltatásokat szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról szóló hatályos önkormányzati rendelet melléklete (utcajegyzék) 
alapján nyújtja.” helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
A költségvetési szerv működési köre: Budapest Főváros II. kerületének közigazgatási 
területe. 
 
3. Az Alapító Okirat 7. pontjában a költségvetési szerv „gazdálkodási jogköre” 
kifejezés helyett a „gazdálkodási besorolása” kifejezés kerül.     
 

                                    4. Az Alapító Okirat 9. pontjában az „állami feladatként ellátandó alaptevékenysége” 
kifejezés helyett „a költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenysége”, „a 
szakágazat száma és megnevezése” kifejezés helyett az „államháztartási szakágazati 
besorolása”, „a „költségvetési szerv szakfeladata” kifejezés helyett a „költségvetési 
szerv államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölése” kerül. 

 
5. Alapító Okirat 12. pontjában a költségvetési szerv vezetőjének „kinevezési rendje” 
kifejezés helyett a költségvetési szerv vezetőjének „megbízási rendje” kifejezés kerül. 
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6.  Az Alapító Okirat 13. pontjának szövege: „ A munkáltatói jogkör gyakorlása:  

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a 
költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. 
A foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban 
történik.” 

helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak, amelyre 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
7. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak. 
 
Budapest, 2012. november 
                                                                                          Dr. Láng Zsolt 
                                                                                            polgármester  
 
 
 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
331/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Egyesített Bölcsődék (Budapest, II., Varsányi 
I. u.32.) alapító okiratát 2013. január 1-jei hatállyal – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – módosítja és felhatalmazza a polgármestert az ennek 
alapján elkészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.  

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2013. január 1.  

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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                                                        melléklet 
 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  
II. Kerületi Egyesített Bölcsődék 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
módosítása  

 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a  II. Kerületi 
Egyesített Bölcsődék  Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 97. § (4) bekezdése alapján – 2013. január 1-jei hatállyal - az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 5.) pontjában az alaptevékenység szakfeladatok sorából törlésre 
kerül 
           856012 Különleges gondozás keretében nyújtott: korai fejlesztés, gondozás 
  
2. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal 
hatályosak.  
 
 
 Budapest, 2012.  
         

Dr. Láng Zsolt  
                                                                                         polgármester  
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Napirend 17./ pontja 
A Momo Gyermekvédő Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés felbontása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella 

    Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
332/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a Momo Gyermekvédő Alapítvány (1081 Budapest, 
Népszínház u. 31.) kuratóriumi elnökének kérelme alapján a gyermekek 
átmeneti ellátására létrejött K-434/2002. számú ellátási szerződés 
felmondását elfogadja. Megállapítja, hogy a szerződés annak 13. pontja 
értelmében 2012. december 31-én szűnik meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester 

Határid ő: 2013. január 15. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 

 
 

 
Napirend 18./ pontja 
Dr. Erdős Judit felnőtt fogorvos feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Károlyi Helga 

    Polgármesteri Kabinet vezetője 
 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
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Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
333/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 13/2003. (IV.23.) rendelet 3. mellékletében 
meghatározott 17-es felnőtt fogorvosi körzet ellátására a „STOFI-DENT” 
Fogorvosi Szolgáltató Bt-vel (Cg. 01-06-762117, székhelye: 1119 
Budapest, Rácz László utca 58. II. em. 9., képviseli: Dr. Udvardiné Dr. 
Erdős Judit) a 2013. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra a határozat mellékletében szereplő egészségügyi 
feladat-ellátási szerződést megköti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határid ő: 2012. november 30. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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Határozat melléklete 
 
 

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
 

 
 
mely létrejött egyrészről a 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.; 
képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről a 
 
„STOFI-DENT” Fogorvosi Szolgáltató Bt. (Cg. 01-06-762117, székhelye: 1119 
Budapest, Rácz László utca 58. II. em. 9., képviseli: Dr. Udvardiné Dr. Erdős Judit - 
sz.: Budapest, 1950. december 24., anyja neve: Blavustyák Magdolna, lakcíme: 1021 
Budapest, Alsóvölgy utca 15/A.), továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: 
Szerződő felek 
 
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Egészségügyi Szolgáltató elvállalja 
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 13/2003. (IV. 23.) számú, a II. 
kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 
rendelete 3. mellékletében meghatározott 17. számú felnőtt fogorvosi körzet 
működtetését (az utcajegyzék jelen szerződés 1. mellékletét képezi). 
Egészségügyi Szolgáltató ez által biztosítja az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. és 155. §-aiban rögzített, az Önkormányzat kötelező 
feladatát képező, egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó háziorvosi 
szolgáltatást területi ellátási kötelezettséggel, a meghatározott körzethatáron 
belül. 

 
2. Egészségügyi Szolgáltató ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt fogorvosi 
feladatokat. Kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt, az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel 
rendelkezik. 

3. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az 1. pontban hivatkozott 
mellékletben meghatározott körzetben lakók jelentkezését csak az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, különösen indokolt 
esetben, az erre vonatkozó jogszabályok szerint eljárva utasíthatja vissza. Vitás 
esetben a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest 
I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézet (továbbiakban: I.II.III. Kerületi 
Népegészségügyi Intézet) jogosult dönteni. 
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4. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 3. § (3) bekezdése alapján sürgős szükség esetén köteles ellátni a 
rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny vagy krónikus 
megbetegedésük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

5. Egészségügyi Szolgáltató a 2., 3. és 4. pont szerinti ellátásokat térítés nélkül 
köteles biztosítani az arra jogosultaknak. 

 
6. Amennyiben Egészségügyi Szolgáltató a betegellátást Bt. vagy Kkt. 

vállalkozási forma keretében kívánja végezni, köteles az egészségügyi 
vállalkozási engedélyt jelen szerződés hatálybalépése előtt beszerezni. 

 
7. Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit 

Dr. Udvardiné Dr. Erdős Judit személyes tevékenysége útján köteles ellátni, 
ettől csak különösen indokolt esetben térhet el. Helyettesítésről Egészségügyi 
Szolgáltató maga köteles gondoskodni a szerződés időtartama alatt érvényes, 
vonatkozó jogszabályokban a feladatkörre előírt személyi feltételeknek 
megfelelő helyettessel. Távollétét Egészségügy Szolgáltató köteles 
Önkormányzat egészségügyi referensének, a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgálat) vezetőjének és az I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézetnek 
írásban bejelenteni, helyettesének adataival együtt. Egészségügyi Szolgáltató a 
folyamatos, 30 munkanapot meghaladó távolléte esetén köteles ezt a tényt az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé írásban bejelenteni. Indokolt 
esetben az Egészségügyi Szolgálat vezetője helyettesítésre kötelezheti 
Egészségügyi Szolgáltatót az Egészségügyi Szolgálat helyettesítési 
szabályozásának megfelelő díjazásért. 

8. Egészségügyi Szolgáltató a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. §-a alapján köteles 
a jogszabályban előírt képzettséggel rendelkező asszisztenst alkalmazni, 
minimálisan napi 6 óra munkaidőben. A jogszabályi előírások betartását az 
I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézet ellenőrizheti. Az asszisztens 
foglalkoztatásáról Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
9. Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár 

által a fogorvosi körzet működtetésére folyósított teljes összeget Egészségügyi 
Szolgáltató kapja meg. Egészségügyi Szolgáltató ezen összeget elkülönített 
bankszámlán köteles kezelni, és azt kizárólag a praxis céljaira fordítani. 

 
10. A folyamatos ellátás keretében Egészségügyi Szolgáltató a betegek ellátását a 

rendelőjében a jelen szerződés 2. mellékletében meghatározott rendelési idő 
szerint köteles biztosítani. Ennek módosításáról Önkormányzat jóváhagyását 
követően köteles a körzetébe tartozó lakosságot tájékoztatni. 

11. A folyamatos ellátás érdekében Egészségügyi Szolgáltató hétköznaponként 6 
órában az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatti helyettesítés 
eseteit. 
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12. Egészségügyi Szolgáltató a feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg 
otthonában látja el. 

 
13. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat útján a jelen szerződés időtartamára, a 

feladat ellátásához térítés nélkül Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátja a tulajdonában álló, természetben a 1027 Budapest, Tölgyfa utca 10. 
szám alatti orvosi rendelőben lévő orvosi szoba és az egészségügyi célokra 
szolgáló közös helyiségek használatát annak teljes felszerelésével és 
berendezésével együtt. 

14. Egészségügyi Szolgáltató a 13. pontban foglaltakat tételes leltár szerint veszi át 
(3. melléklet) és köteles az átvett tárgyakat kellő gondossággal használni, 
állagukat megőrizni. Az átvett tárgyi eszközök, műszerek és berendezési 
tárgyak pótlása Egészségügyi Szolgáltató feladata. Egészségügyi Szolgáltató az 
átvett valamennyi vagyontárgy állagának megóvásáért felel, kivéve a 
rendeltetésszerű használat folytán keletkezett természetes elhasználódás 
következményeként jelentkező állagromlást vagy megsemmisülést. 
Egészségügyi Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
rábízott vagyontárgyak tekintetében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. 

15. Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés körébe tartozó tevékenysége során, 
jelen szerződés 25. pontjában meghatározott időtartamra köteles biztosítani az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott, az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és 
tárgyi minimumfeltételek meglétét. 

16. Egészségügyi Szolgáltató az átengedett helyiséget kizárólag a szerződésben 
foglalt feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási, más célra történő 
hasznosításra, átengedésre szóló jogot nem szerez. Másodlagos tevékenység 
csak külön szerződés alapján folytatható. A jelen pontban foglaltak megszegése 
a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 
17. Egészségügyi Szolgáltató fizeti a praxis működésével kapcsolatos közüzemi 

díjakat (elektromos áram, gáz, víz, szemétszállítás és a telefondíjat), valamint 
más, az épület működésével kapcsolatos terheket a rendelés céljára igénybevett 
épületrész mérete és rendelési ideje arányában. A közös használatú épületrészek 
(várók, folyosók, öltözők, mosdók) üzemeltetési költségeit ugyancsak a fenti 
arányban viseli. A befizetett közüzemi díjakról Egészségügyi Szolgálat köteles 
minden negyedév után legkésőbb 30 nappal elszámolást küldeni Egészségügyi 
Szolgáltatónak a befizetendő összeg megjelölésével, melyet Egészségügyi 
Szolgáltató a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül köteles átutalni 
Egészségügyi Szolgálat számlájára. Egészségügyi Szolgáltató vagy kellő 
felhatalmazással és szakismerettel rendelkező képviselője előre egyeztetett 
időpontban jogosult az elszámolást, illetve az annak alapját képező számlákat 
Egészségügyi Szolgálat képviselőjénél ellenőrizni. A fenti közüzemi díjak 
tekintetében fennálló 6 hónapon túli elmaradás, hátralék megjelenés súlyos 
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szerződésszegésnek minősül, amely szerződésszegés a szerződés azonnali 
hatályú felmondását vonja maga után. 

18. Önkormányzat vállalja a rendelő felújításával kapcsolatos költségeket, melyet 
az Önkormányzat felújítási terve alapján és pénzügyi lehetőségei függvényében 
végez. A karbantartás költségei a 17. pontban leírt arányok szerint 
Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. 

19. Egészségügyi Szolgáltató a rendelő működtetésének költségei közül jelen 
szerződés érvényességi ideje alatt magára vállalja a veszélyes hulladék 
megsemmisítésének, a takarításnak és a rendelői textília mosatásának 
költségeit. 

 
20. Az éjszakai (hétköznapokon 20-08 óráig) és munkaszüneti fogászati ügyeletet a 

Fővárosi Önkormányzat, Központi Stomatológiai Intézet (1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 40.) biztosítja az általa szervezett ügyelet útján. Egészségügyi 
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy szükség esetén kötelezhető ügyeleti feladat 
ellátására a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM 
rendelet szabályai és a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének 
d) pontjában foglaltak szerint, amennyiben erre nézve igény merül fel 
Önkormányzat oldalán. Szerződő felek ilyen igény esetén külön megállapodást 
kötnek az ügyelet ellátásának feltételeire nézve. 

 
21. Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy 

együttműködik a kerület egészségügyi helyzetének javítása érdekében. Ennek 
érdekében Önkormányzat köteles tájékoztatni Egészségügyi Szolgáltatót a 
kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről, döntésekről, továbbképzési 
lehetőségekről. 

22. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a kötelező és eseti jelentéseknek, 
adatszolgáltatásoknak az érvényes jogszabályok figyelembevételével az 
Egészségügyi Szolgálat vezetője felé pontosan és időben eleget tesz. 

23. Egészségügyi Szolgáltató, mint területi ellátási kötelezettséget vállaló orvos 
köteles a gazdálkodási tevékenység körében elvárható gondossággal eljárni, 
működési körébe tartozó veszteséget fedezni. 

24. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés 
körébe tartozó tevékenységére a jelen szerződés 25. pontjában meghatározott 
időtartam kezdő napját megelőzően felelősségbiztosítást köt és kijelenti, hogy 
valamennyi, a fogászati tevékenység végzése során okozott anyagi vagy nem 
anyagi kárért kizárólagos felelősséget vállal. 

 
25. Jelen szerződést Szerződő felek 2013. január 01. napjától 2017. december 31. 

napjáig terjedő, 5 éves határozott időtartamra kötik. Szerződő felek kölcsönösen 
kifejezik szándékukat hosszú távú munkakapcsolat fenntartására. Amennyiben 
szükséges, Szerződő felek kölcsönösen kezdeményezik jelen szerződés 
módosítását. 
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26.  Jelen szerződés megszűnik, ha az OEP és Egészségügyi Szolgáltató között 
létrejött szerződés bármely okból megszűnik. Szerződő felek a szerződést 90 
napra mondhatják fel. Szerződő felek kijelentik, hogy közös megegyezéssel 
történő szerződésbontás esetén is irányadónak tekintik a felmondási időre 
meghatározott időtartamot. A szerződés fennállásának időtartama alatt súlyos 
szerződésszegés esetén szerződő felet megilleti a szerződésszegő féllel szemben 
a rendkívüli felmondás joga. Jelen szerződés megszűnése esetén Egészségügyi 
Szolgáltató köteles a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott, tételes leltár 
szerint átvett helyiségeket és felszerelési, berendezési tárgyakat a szerződés 
megszűnését követő 15 napon belül, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban Önkormányzat birtokába visszaadni. 

 
27. Jelen szerződés megkötésének feltétele Egészségügyi Szolgáltató orvos 

nyilvántartásba vételének igazolása, a működtetési jogát engedélyező határozat, 
a vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély-, és/vagy a 
cégbírósági bejegyzés, a vonatkozó Társasági szerződés, a 24. pont szerinti 
felelősségbiztosítás, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az 
elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményeinek Önkormányzat részére történő 
bemutatása. 

28. A jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyv és a 
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

29. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 

Budapest, 2012. november …… 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………… 
Dr. Láng Zsolt Dr. Udvardiné Dr. Erd ős Judit 
polgármester fogorvos 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat 

„STOFI-DENT” Fogorvosi Szolgáltató 
Bt. 
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A szerződés 1. melléklete 
 

 
Utcajegyzék 

 
17. számú felnőtt fogorvosi körzet 

 
 
Ábrányi Emil utca végig 
Árpád fejedelem útja végig 
Bécsi út 3-tól-33-ig 
Bimbó út 160-tól-204-ig, 
Császárfürdő u. végig                                                           
Csatárka köz végig 
Csatárka út 8-10-ig, 54-től-80-ig és 61-től-73-ig                       
Cseppkő u. 50-től-74-ig és 59-től-79-ig    
Dara u. végig 
Eszter u. végig                                                                           
Forint u. végig  
Fény u. végig                                                                        
Frankel Leó u. 21-53-ig és 30-tól-90-ig   
Germanus Gyula park végig 
Gyógyfürdő tér végig                          
Harcsa u. végig   
Hársfavirág utca végig                                                                      
Káplár u. végig                                                   
Kavics u. 1-3-ig, 2-6-ig 
Komjádi Béla u. végig                                                             
Lajos u. végig 
Lórántffy Zs. lépcső végig 
Lukács u. végig 
Mák utca végig 
Nagybányai út 64-től-98/A-ig és 71-től-91-ig 
Ruthén út végig 
Sajka u. végig 
Szépvölgyi út 2-től-6-ig 
Szivarfa utca végig 
Törökvész u. 32-34-ig, 97-től-225/a-ig és 98-tól végig,  
Tűske köz végig 
Tüske u. végig 
Verseghy Ferenc u. végig 
Világifjúság park végig 
Zöldkert út páros oldal végig 
Zöldlomb u. 37-től-65-ig 
Zsigmond köz végig 
Zsigmond tér 1-7-ig és 4/b-től-12a-ig 
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A szerződés 2. melléklete 
 

Rendelési idő 
 

17. számú felnőtt háziorvosi körzet 
 

Dr. Udvardiné Dr. Erdős Judit felnőtt fogorvos 
 

 
 
Hétfő: 14-20 
 
Kedd: 8-14 
 
Szerda: 14-20 
 
Csütörtök: 8-14 
 
Péntek:  páros hét       8-14 
   páratlan hét  14-20 
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Napirend 19./ pontja 
Dr. Gaál Mónika Zsuzsanna felnőtt fogorvos feladat-ellátási szerződésének 
meghosszabbítása 
(írásbeli) 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Károlyi Helga 

    Polgármesteri Kabinet vezetője 
 
Polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 
hozta. 
 

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat 
334/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozata 

A Képviselő-testület 

úgy dönt, hogy a II. kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 13/2003. (IV.23.) rendelet 3. mellékletében 
meghatározott 1-es felnőtt fogorvosi körzet ellátására a PARODONTAX 
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (Cg. 01-09-887968, 
székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. fszt. 4., képviseli: Dr. Gaál 
Mónika Zsuzsanna) a 2013. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra a határozat mellékletében szereplő 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést megköti. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határid ő: 2012. november 30. 

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú) 
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Határozat melléklete 
 

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
 

 
mely létrejött egyrészről a 
 
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.; 
képviseli: Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről a 
 
PARODONTAX Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-887968, 
székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40. fszt. 4., képviseli: Dr. Gaál Mónika 
Zsuzsanna - sz.: Budapest, 1971. március 30., anyja neve: Kovács Zsuzsanna, lakcíme: 
1055 Budapest, Szent István krt. 13. II. em. 1/A.), továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgáltató, együttesen: Szerződő felek 
 
között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Egészségügyi Szolgáltató elvállalja 
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 13/2003. (IV. 23.) számú, a II. 
kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 
rendelete 3. mellékletében meghatározott 1. számú felnőtt fogorvosi körzet 
működtetését (az utcajegyzék jelen szerződés 1. mellékletét képezi). 
Egészségügyi Szolgáltató ez által biztosítja az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. és 155. §-aiban rögzített, az Önkormányzat kötelező 
feladatát képező, egészségügyi szolgáltatás körébe tartozó háziorvosi 
szolgáltatást területi ellátási kötelezettséggel, a meghatározott körzethatáron 
belül. 

 
2. Egészségügyi Szolgáltató ellátja a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt fogorvosi 
feladatokat. Kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt, az egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel 
rendelkezik. 

3. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az 1. pontban hivatkozott 
mellékletben meghatározott körzetben lakók jelentkezését csak az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, különösen indokolt 
esetben, az erre vonatkozó jogszabályok szerint eljárva utasíthatja vissza. Vitás 
esetben a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest 
I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézet (továbbiakban: I.II.III. Kerületi 
Népegészségügyi Intézet) jogosult dönteni. 

4. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 3. § (3) bekezdése alapján sürgős szükség esetén köteles ellátni a 
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rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny vagy krónikus 
megbetegedésük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

5. Egészségügyi Szolgáltató a 2., 3. és 4. pont szerinti ellátásokat térítés nélkül 
köteles biztosítani az arra jogosultaknak. 

 
6. Amennyiben Egészségügyi Szolgáltató a betegellátást Bt. vagy Kkt. 

vállalkozási forma keretében kívánja végezni, köteles az egészségügyi 
vállalkozási engedélyt jelen szerződés hatálybalépése előtt beszerezni. 

 
7. Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit 

Dr. Gaál Mónika Zsuzsanna személyes tevékenysége útján köteles ellátni, ettől 
csak különösen indokolt esetben térhet el. Helyettesítésről Egészségügyi 
Szolgáltató maga köteles gondoskodni a szerződés időtartama alatt érvényes, 
vonatkozó jogszabályokban a feladatkörre előírt személyi feltételeknek 
megfelelő helyettessel. Távollétét Egészségügy Szolgáltató köteles 
Önkormányzat egészségügyi referensének, a Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgálat) vezetőjének és az I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézetnek 
írásban bejelenteni, helyettesének adataival együtt. Egészségügyi Szolgáltató a 
folyamatos, 30 munkanapot meghaladó távolléte esetén köteles ezt a tényt az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé írásban bejelenteni. Indokolt 
esetben az Egészségügyi Szolgálat vezetője helyettesítésre kötelezheti 
Egészségügyi Szolgáltatót az Egészségügyi Szolgálat helyettesítési 
szabályozásának megfelelő díjazásért. 

8. Egészségügyi Szolgáltató a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. §-a alapján köteles 
a jogszabályban előírt képzettséggel rendelkező asszisztenst alkalmazni, 
minimálisan napi 6 óra munkaidőben. A jogszabályi előírások betartását az 
I.II.III. Kerületi Népegészségügyi Intézet ellenőrizheti. Az asszisztens 
foglalkoztatásáról Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni. 

 
9. Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár 

által a fogorvosi körzet működtetésére folyósított teljes összeget Egészségügyi 
Szolgáltató kapja meg. Egészségügyi Szolgáltató ezen összeget elkülönített 
bankszámlán köteles kezelni, és azt kizárólag a praxis céljaira fordítani. 

 
10. A folyamatos ellátás keretében Egészségügyi Szolgáltató a betegek ellátását a 

rendelőjében a jelen szerződés 2. mellékletében meghatározott rendelési idő 
szerint köteles biztosítani. Ennek módosításáról Önkormányzat jóváhagyását 
követően köteles a körzetébe tartozó lakosságot tájékoztatni. 

11. A folyamatos ellátás érdekében Egészségügyi Szolgáltató hétköznaponként 6 
órában az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatti helyettesítés 
eseteit. 

12. Egészségügyi Szolgáltató a feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg 
otthonában látja el. 
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13. Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat útján a jelen szerződés időtartamára, a 

feladat ellátásához térítés nélkül Egészségügyi Szolgáltató rendelkezésére 
bocsátja a tulajdonában álló, természetben a 1027 Budapest, Kapás u. 22. szám 
alatti orvosi rendelőben lévő orvosi szoba és az egészségügyi célokra szolgáló 
közös helyiségek használatát annak teljes felszerelésével és berendezésével 
együtt. 

14. Egészségügyi Szolgáltató a 13. pontban foglaltakat tételes leltár szerint veszi át 
(3. melléklet) és köteles az átvett tárgyakat kellő gondossággal használni, 
állagukat megőrizni. Az átvett tárgyi eszközök, műszerek és berendezési 
tárgyak pótlása Egészségügyi Szolgáltató feladata. Egészségügyi Szolgáltató az 
átvett valamennyi vagyontárgy állagának megóvásáért felel, kivéve a 
rendeltetésszerű használat folytán keletkezett természetes elhasználódás 
következményeként jelentkező állagromlást vagy megsemmisülést. 
Egészségügyi Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
rábízott vagyontárgyak tekintetében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. 

15. Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés körébe tartozó tevékenysége során, 
jelen szerződés 25. pontjában meghatározott időtartamra köteles biztosítani az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott, az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és 
tárgyi minimumfeltételek meglétét. 

16. Egészségügyi Szolgáltató az átengedett helyiséget kizárólag a szerződésben 
foglalt feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási, más célra történő 
hasznosításra, átengedésre szóló jogot nem szerez. Másodlagos tevékenység 
csak külön szerződés alapján folytatható. A jelen pontban foglaltak megszegése 
a szerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

 
17. Egészségügyi Szolgáltató fizeti a praxis működésével kapcsolatos közüzemi 

díjakat (elektromos áram, gáz, víz, szemétszállítás és a telefondíjat), valamint 
más, az épület működésével kapcsolatos terheket a rendelés céljára igénybevett 
épületrész mérete és rendelési ideje arányában. A közös használatú épületrészek 
(várók, folyosók, öltözők, mosdók) üzemeltetési költségeit ugyancsak a fenti 
arányban viseli. A befizetett közüzemi díjakról Egészségügyi Szolgálat köteles 
minden negyedév után legkésőbb 30 nappal elszámolást küldeni Egészségügyi 
Szolgáltatónak a befizetendő összeg megjelölésével, melyet Egészségügyi 
Szolgáltató a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül köteles átutalni 
Egészségügyi Szolgálat számlájára. Egészségügyi Szolgáltató vagy kellő 
felhatalmazással és szakismerettel rendelkező képviselője előre egyeztetett 
időpontban jogosult az elszámolást, illetve az annak alapját képező számlákat 
Egészségügyi Szolgálat képviselőjénél ellenőrizni. A fenti közüzemi díjak 
tekintetében fennálló 6 hónapon túli elmaradás, hátralék megjelenés súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely szerződésszegés a szerződés azonnali 
hatályú felmondását vonja maga után. 
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18. Önkormányzat vállalja a rendelő felújításával kapcsolatos költségeket, melyet 
az Önkormányzat felújítási terve alapján és pénzügyi lehetőségei függvényében 
végez. A karbantartás költségei a 17. pontban leírt arányok szerint 
Egészségügyi Szolgáltatót terhelik. 

19. Egészségügyi Szolgáltató a rendelő működtetésének költségei közül jelen 
szerződés érvényességi ideje alatt magára vállalja a veszélyes hulladék 
megsemmisítésének, a takarításnak és a rendelői textília mosatásának 
költségeit. 

 
20. Az éjszakai (hétköznapokon 20-08 óráig) és munkaszüneti fogászati ügyeletet a 

Fővárosi Önkormányzat, Központi Stomatológiai Intézet (1088 Budapest, 
Szentkirályi u. 40.) biztosítja az általa szervezett ügyelet útján. Egészségügyi 
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy szükség esetén kötelezhető ügyeleti feladat 
ellátására a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM 
rendelet szabályai és a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének 
d) pontjában foglaltak szerint, amennyiben erre nézve igény merül fel 
Önkormányzat oldalán. Szerződő felek ilyen igény esetén külön megállapodást 
kötnek az ügyelet ellátásának feltételeire nézve. 

 
21. Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy 

együttműködik a kerület egészségügyi helyzetének javítása érdekében. Ennek 
érdekében Önkormányzat köteles tájékoztatni Egészségügyi Szolgáltatót a 
kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről, döntésekről, továbbképzési 
lehetőségekről. 

22. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a kötelező és eseti jelentéseknek, 
adatszolgáltatásoknak az érvényes jogszabályok figyelembevételével az 
Egészségügyi Szolgálat vezetője felé pontosan és időben eleget tesz. 

23. Egészségügyi Szolgáltató, mint területi ellátási kötelezettséget vállaló orvos 
köteles a gazdálkodási tevékenység körében elvárható gondossággal eljárni, 
működési körébe tartozó veszteséget fedezni. 

24. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés 
körébe tartozó tevékenységére a jelen szerződés 25. pontjában meghatározott 
időtartam kezdő napját megelőzően felelősségbiztosítást köt és kijelenti, hogy 
valamennyi, a fogászati tevékenység végzése során okozott anyagi vagy nem 
anyagi kárért kizárólagos felelősséget vállal. 

 
25. Jelen szerződést Szerződő felek 2013. január 01. napjától 2017. december 31. 

napjáig terjedő, 5 éves határozott időtartamra kötik. Szerződő felek kölcsönösen 
kifejezik szándékukat hosszú távú munkakapcsolat fenntartására. Amennyiben 
szükséges, Szerződő felek kölcsönösen kezdeményezik jelen szerződés 
módosítását. 

 
26.  Jelen szerződés megszűnik, ha az OEP és Egészségügyi Szolgáltató között 

létrejött szerződés bármely okból megszűnik. Szerződő felek a szerződést 90 
napra mondhatják fel. Szerződő felek kijelentik, hogy közös megegyezéssel 
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történő szerződésbontás esetén is irányadónak tekintik a felmondási időre 
meghatározott időtartamot. A szerződés fennállásának időtartama alatt súlyos 
szerződésszegés esetén szerződő felet megilleti a szerződésszegő féllel szemben 
a rendkívüli felmondás joga. Jelen szerződés megszűnése esetén Egészségügyi 
Szolgáltató köteles a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott, tételes leltár 
szerint átvett helyiségeket és felszerelési, berendezési tárgyakat a szerződés 
megszűnését követő 15 napon belül, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban Önkormányzat birtokába visszaadni. 

 
27. Jelen szerződés megkötésének feltétele Egészségügyi Szolgáltató orvos 

nyilvántartásba vételének igazolása, a működtetési jogát engedélyező határozat, 
a vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély-, és/vagy a 
cégbírósági bejegyzés, a vonatkozó Társasági szerződés, a 24. pont szerinti 
felelősségbiztosítás, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az 
elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményeinek Önkormányzat részére történő 
bemutatása. 

28. A jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyv és a 
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

29. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 

Budapest, 2012. november …… 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………… 
Dr. Láng Zsolt Dr. Gaál Mónika Zsuzsanna 
polgármester fogorvos 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat 

PARODONTAX Egészségügyi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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A szerződés 1. melléklete 

 
 

Utcajegyzék 
 

1. számú felnőtt fogorvosi körzet 
 

 
 
Ady Endre u. 28-30-ig és 21-27-ig, 000311                                
Alsó Törökvész út végig                                                   
Alvinczi u. 2-26-ig 
Árvácska u. végig                                                            
Bakfark B. u. 1-3. 
Barsi u. végig                                                                  
Bég u. végig                                                                     
Bimbó u. 29-91-ig és 46-90-ig                              
Bogár u. 3-39-ig és 2-26-ig                                   
Cimbalom köz  végig                                                     
Cimbalom utca végig                                                         
Csapláros u. végig 
Eszter u. páros oldal végig                                                            
Füge u. páros oldala végig                                             
Gábor Á. u. 51-től végig   
Hankóczy Jenő u. 3/a-31/a. 
Jurányi u. végig                 
Káplár u. páratlan oldal végig 
Kupeczky u. végig 
Nagy Imre tér végig                                           
Pajzs u. 1-15-ig, 4-14ig 
Pentelei M. u. végig 
Pusztaszeri u. 68-84-ig 
Rügy u. 7-11-ig és 18-24-ig 
Retek u. 18-34-ig és 1-9-ig 
Spáhi u. végig 
Tapolcsányi u. végig 
Törökvész u. 1-15-ig és 2-30-ig 
Tövis utca 1-11/b.-ig és 4-50-ig, 86 
Tulipán u. végig 
Varsányi I. u. 23-tól végig és 36-tól végig 
Varsányi udvar végig 
Vend u. 3-17-ig és 4-14-ig 
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A szerződés 2. melléklete 

 
 

Rendelési idő 
 

1. számú felnőtt háziorvosi körzet 
 

Dr. Gaál Mónika Zsuzsanna felnőtt fogorvos 
 

 
 
Hétfő: 14-20 
 
Kedd: 8-14 
 
Szerda: 14-20 
 
Csütörtök: 8-14 
 
Péntek: 14-20 
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Napirend 20./ pontja 
Kérelem a 13213/0/A/64 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest II. Lövőház u. 17. III. 3. 
szám alatti lakás bérbe adására 
(írásbeli)       Zárt ülés! 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: dr. Láng Orsolya 

    Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője 
 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
 
 
Napirend 21./ pontja 
Az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének megbízása  
(írásbeli, pótkézbesítés)     Zárt ülés! 
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt 

 Polgármester 
Előadó: Ötvös Zoltán 

    Művelődési Iroda vezetője 
    Vargáné Luketics Gabriella 
    Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője 

 
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt. 
 
Az ülés befejezése 15 óra 47 perckor. 
 
 
 

 
kmf.  

 
Dr. Láng Zsolt       dr. Szalai Tibor 
 Polgármester              jegyző 
 
 
 
Ernyey László       Kovács Márton 
 jkv.hitelesítő         jkv.hitelesítő 
 
 
 
______________________ 
A jegyzőkönyvet készítette:  
Patak M.  
 


