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A kihirdetés módja: kifüggesztés 

A kihirdetés napja: 2018. október 11. 

 

 

 

         Danada-Rimán Edina 

                    jegyző 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő–testületének 

26/2018. (X.11.) önkormányzati rendelete 

 

egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. 

törvény 22. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § Hatályát veszti: 

 

1. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek a vállalkozási és gazdálkodási tevékenységről 

szóló 2/1991. számú rendelete 

 

2. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek az állami tulajdonban levő házingatlanok 

elidegenítéséről szóló 4/1991. számú rendelete 

 

3. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek az iparűzési adó bevezetéséről szóló 5/1991. 

számú rendelete 

 

4. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek a tanácsnokokról szóló 6/1991. számú 

rendelete 

 

5. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek a jegyző feladat- és hatásköréről szóló 7/1991. 

számú rendelete 

 

6. A Józsefvárosi Képviselő-testületnek az 1/1991 számú rendelet módosításáról szóló  

8/1991. számú rendelete 

 

7. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

költségtérítésének mértékéről szóló 12/1991. (X.8.) számú rendelete 

 

8. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületnek a 10/1991. számú rendelet 

módosításáról szóló 15/1991. számú rendelete 

 

9. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „ifjú házas” kölcsön egy 

részének „helyi támogatásra” való átcsoportosításáról szóló 17/1991. számú rendelete 
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10. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/1991. számú 

rendeletének kiegészítéséről szóló 18/1991. számú rendelete 

 

11. Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/1991. számú, 8/1991. 

számú, 10/1991. számú rendeletének módosításáról szóló 19/1991. számú rendelete 

 

12. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a józsefvárosi közterületek 

használati díjának mértékéről szóló 21/1991. számú rendelete 

 

13. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önálló Cigány 

Kisebbségi Csoport valamin a Segítő Szolgálat működéséről szóló 22/1991. számú 

rendelete 

 

14. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Gamesz meglevő 

számítógépeinek a vezérgépes hálózatba történő bekapcsolásáról szóló 25/1991. 

számú rendelete 

 

15. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi intézmények 

dolgozóinak étkezési költségtérítéséről szóló 26/1991. számú rendelete 

 

16. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/1991. számú Szervezeti 

és Működési Szabályzat módosításáról szóló 40/1991. számú rendelete 

 

17. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/1991. számú Szervezeti 

és Működési Szabályzat módosításáról szóló 49/1991. számú rendelete 

 

18. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 29/1991. sz. rendeletének 

visszavonásáról szóló 10/1992. sz. rendelete 

 

19. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közép-Józsefváros 

részletes rendezési tervéről szóló 11/1991. számú rendelet módosításáról szóló 

11/1992. (VI.02.) számú rendelete 

 

20. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közép-Józsefváros 

részletes rendezési tervéről szóló 11/1991.(XI.01.) számú rendelet módosításáról szóló 

13/1992. (VI.19.) számú rendelete 

 

21. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok elidegenítésének feltételeiről szóló 

17/1992. (VI.30.) számú rendelete 

 

22. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Józsefvárosi Ingatlanok 

Önkormányzati Kezelő” vállalat létrehozásáról szóló 2/1992. számú önkormányzati 

rendelet visszavonásáról szóló 21/1992. (X.6.) számú rendelete 

 

23. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/1992, 9/1992, 15/1992. 

sz. önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 23/1992. (X.13.) számú 

rendelete 
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24. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az ifjú házasok első 

lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 34/1992. (XI.24.) számú rendelete 

 

25. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítésének átmeneti felfüggesztéséről 43/1992. (XII.22.) számú 

rendelete 

 

26. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1990. sz. rendeletének 

(Szervezeti és Működési Szabályzat) módosításáról szóló 1/1993. (II.09.) számú 

rendelete 

 

27. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1992. (VI.30.) sz. önk. 

hatályon kívül helyezésének felfüggesztéséről és egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló 5/1993. (III.23.) számú rendelete 

 

28. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/1992. (VI.30.) sz. önk. 

rendeletének módosításáról szóló 14/1993. (V.18.) sz. önk. rendelete 

 

29. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/1993. (VI.15.) sz. önk. 

rendelete 

 

30. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és természetben 

nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 19/1993. (VI.15.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 23/1993. (VI.29.) sz. önk. rendelete 

 

31. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri hatáskör 

átruházásáról szóló 24/1993. (VII.6.) sz. önk. rendelete 

 

32. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/1993. (IV.6.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/1993. (VII.6.) sz. önk. rendelete 

 

33. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/1993. (V.18.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/1993. (VII.20.) sz. önk. rendelete 

 

34. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a prostitúcióval összefüggő 

magatartások szabálysértéssé nyilvánításáról szóló 29/1993. (IX.28.) sz. önk. rendelete 

 

35. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ötv. 9. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, a Szoc. tv-ből adódó, egyes képviselő-testületi 

hatáskörök polgármesterre történő átruházásáról szóló 31/1993. (X.12.) sz. önk. 

rendelete 

 

36. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények 13. havi 

illetményéről szóló 38/1993. (XI.09.) sz. önk. rendelete 

 

37. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék 

égetéséről, továbbá a háztartási, kereskedelmi és vendéglátóipari vagy más jellegű 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályokról szóló 40/1993. 

(XI.23.) sz. önk. rendelete 
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38. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 28/1993. (IX.28.) 

sz. önk. rendelet módosításáról szóló 46/1993. (XII.21.) sz. önk. rendelete 

 

39. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az értékesített 

lakások vételárának felülvizsgálatáról szóló 10/1994. (II.15.) sz. önk. rendelete 

 

40. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 45/1994. (XII.21.), a 

23/1993. (VI.29.) sz. rendeletekkel módosított 19/1993. (VI.15.) rendelet 

módosításáról szóló 13/1994. (III.08.) sz. önk. rendelete 

 

41. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat 3/1993. (II.23.) sz. rendelete és az azt módosító rendeletek 

módosításáról szóló 14/1994. (III.08.) sz. önk. rendelete 

 

42. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 44/1993. (XII.21.) 

sz. rendelet módosításáról szóló 18/1994. (IV.19.) sz. önk. rendelete 

 

43. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/1993. (IV.20.) sz. 

rendelet módosításáról szóló 21/1994. (IV.19.) sz. önk. rendelete 

 

44. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóházak 

elidegenítéséről szóló 29/1994. (VI.28.) sz. önk. rendelete 

 

45. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat 11/1994. (II.22.) sz. rendelete és az azt módosító rendeletek 

módosításáról szóló 34/1994. (VII.05.) sz. önk. rendelete 

 

46. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  

bérbeadásának feltételeiről szóló többször módosított  44/1993. (XII.21.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 44/1994. (XI.08.) sz. önk. rendelete 

 

47. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/1993. (IV.20.) sz. 

önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 51/1994. (XII.06.) sz. önk. rendelete 

 

48. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  

bérbeadásának feltételeiről szóló 44/1993. (XII.21.) sz. önk. rendelet módosításáról 

szóló 52/1994. (XII.06.) sz. önk. rendelete 

 

49. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési 

segélyről szóló 17/1994. (IV.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 53/1994. 

(XII.06.) sz. önk. rendelete 

 

50. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 1/1995. (I.17.) sz. önk. 

rendelete 
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51. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/1995. (I.31.) sz. önk. rendelete 

 

52. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 42/1993. (XII.07.) 

sz. ör. módosításáról szóló 7/1995. (III.21.) sz. önk. rendelete 

 

53. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 29/1993. (X.28.) sz. 

rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 15/1995. (IV.28.) sz. önk. rendelete 

 

54. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a tulajdonában álló 

lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 

44/1993. (XII.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 17/1995. (VI.15.) sz. önk. 

rendelete 

 

55. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről szóló 18/1995. (VI.15.) sz. önk. rendelete 

 

56. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési 

segélyről szóló 17/1994. (IV.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 23/1995. 

(VII.04.) sz. önk. rendelete 

 

57. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/1993. (VI.15.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 24/1995. (VII.04.) sz. önk. rendelete 

 

58. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 28/1995. (VII.04.) sz. önk. 

rendelete 

 

59. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

32/1995. (VII.25.) sz. önk. rendelete 

 

60. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 4/1995. (I.31.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 36/1995. 

(IX.25.) sz. önk. rendelete 

 

61. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 37/1995. 

(IX.25.) sz. önk. rendelete 

 

62. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

41/1995. (X.25.) sz. önk. rendelete 
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63. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1993. (VI.15.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 43/1995. (XI.06.) sz. önk. rendelete 

 

64. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési 

segélyről szóló 17/1994. (IV.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 44/1995. 

(XI.06.) sz. önk. rendelete 

 

65. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 46/1995. 

(XI.06.) sz. önk. rendelete 

 

66. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

50/1995. (XI.16.) sz. önk. rendelete 

 

67. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 

19/1993. (VI.15.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 54/1995. (12.01.) sz. önk. 

rendelete 

 

68. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 56/1995. 

(12.01.) sz. önk. rendelete 

 

69. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő 

áthárításáról szóló 10/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 65/1995. 

(XII.28.) sz. önk. rendelete 

 

70. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló többször módosított 2/1995. (I.31.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 1/1996. (II.05.) sz. önk. rendelete 

 

71. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször 

módosított 34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 2/1996. (II.05.) sz. 

önk. rendelete 

 

72. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak 

felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995. (VII.25.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 8/1996. (II.05.) sz. önk. rendelete 

 

73. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról 

szóló, a 18/1994. (IV.19.) sz., a 44/1994. (IX.8.). sz., az 52/1994. (XII.06.) sz. és a 
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17/1995. (VII.15.) sz. rendeletével módosított 44/1993. sz. rendelet módosításáról 

szóló 12/1996. (III.08.) sz. önk. rendelete 

 

74. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 15/1996. (III.25.) sz. önk. rendelete 

 

75. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/1995. (XI.06.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 16/1996. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

76. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

17/1996. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

77. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Bölcsődék ellátottjainak egységes gondozási díj fizetési kötelezettségéről szóló 

38/1995. (IX.19.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 18/1996. (IV.01.) sz. önk. 

rendelete 

 

78. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. 

(III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 19/1996. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

79. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Káptalanfüredi 

Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakra és az üdültetést végző 

dolgozók díjazásáról szóló 20/1996. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

80. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres nevelési 

segélyről szóló 17/1994. (IV.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 21/1996. 

(IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

81. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak 

felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995. (VII.25.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 24/1996. (V.06.) sz. önk. rendelete 

 

82. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház 

működtetési szolgáltatás ellátásáról szóló 64/1995. (XII.18.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 25/1996. (V.15.) sz. önk. rendelete 

 

83. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

26/1996. (V.15.) sz. önk. rendelete 

 

84. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló 44/1993. sz. rendelet módosításáról szóló 27/1996. 

(V.15.) sz. önk. rendelete 
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85. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 

19/1993. (VI.15.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 31/1995. (V.15.) sz. önk. 

rendelete 

 

86. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 34/1996. (VI.03.) sz. önk. rendelete 

 

87. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház 

működtetési szolgáltatás ellátásáról szóló 64/1995. (XII.18.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 37/1996. (VI.27.) sz. önk. rendelete 

 

88. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

43/1996. (VII.24.) sz. önk. rendelete 

 

89. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak 

felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995. (VII.25.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 44/1996. (IX.26.) sz. önk. rendelete 

 

90. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 45/1996. (IX.26.) sz. önk. rendelete  

 

91. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször 

módosított 34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 53/1996. (X.17.) sz. 

önk. rendelete 

 

92. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóépítési 

kötelezettség pénzbeni megváltásáról szóló, a 7/1995. (III.21.) sz. önk. rendelettel 

módosított 42/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 55/1996. (XI.08.) sz. 

önk. rendelete 

 

93. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi közoktatási 

minőségbiztosítási rendszer bevezetéséről szóló 36/1996. (VI.27.) sz. önk. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 58/1996. (XI.08.) sz. önk. rendelete 

 

94. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Becsületkereszt elnevezésű helyi kitüntetésről szóló 26/1995. (VII.04.) sz. önk. 

rendeletének módosításáról szóló 5/1996. (XI.11.) sz. önk. rendelete 

 

95. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 61/1996. (XI.15.) sz. önk. rendelete 
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96. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 63/1996. (XII.15.) sz. önk. rendelete 

 

97. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 64/1996. (XII.03.) sz. önk. rendelete 

 

98. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási hulladék 

elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról szóló 

10/1996. (II.05.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 66/1996. (XII.09.) sz. önk. 

rendelete 

 

99. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 67/1996. (XII.09.) sz. önk. rendelete 

 

100. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 71/1996. (XII.18.) sz. önk. rendelete 

 

101. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 72/1996. (XII.23.) sz. önk. rendelete  

 

102. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő 

áthárításáról szóló 10/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 73/1996. 

(XII.18.) sz. önk. rendelete 

 

103. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház 

működtetési szolgáltatás ellátásáról szóló 64/1995. (XII.18.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 74/1996. (XII.30.) sz. önk. rendelete 

 

104. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 75/1996. (XII.30.) sz. önk. rendelete 

 

105. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 3/1997. (II.20.) sz. önk. 

rendelete 

 

106. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 4/1997. (II.20.) sz. önk. rendelete 

 

107 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 7/1997. (II.28.) sz. önk. rendelete 

 

108. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 10/1997. (IV.01.) sz. önk. rendelete  

 

109. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. 

(III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 11/1997. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

110. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

12/1997. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

111. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 14/1997. (IV.01.) sz. önk. rendelete 

 

112. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának feltételeiről szóló többszörösen módosított 44/1993. sz. rendelet 

módosításáról szóló 16/1997. (IV.04.) sz. önk. rendelete 

 

113. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 20/1997. (V.09.) sz. önk. rendelete 

 

114. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 21/1997. (V.15.) sz. önk. rendelete 

 

115. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 23/1997. (V.15.) sz. önk. rendelete 

 

116. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 24/1997. (V.15.) sz. önk. rendelete 
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117. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 25/1997. (V.15.) sz. önk. rendelete 

 

118. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 4/1995. (I.31.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 26/1997. 

(V.15.) sz. önk. rendelete 

 

119. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási 

hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatos díjak áthárításáról 

szóló 10/1996. (II.05.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 27/1997. (V.29.) sz. önk. 

rendelete 

 

120. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Bölcsődék ellátottjainak egységes gondozási díj fizetési kötelezettségéről szóló 

38/1995. (IX.19.) sz. önk. rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 8/1997. (V.29.) 

sz. önk. rendelete 

 

121. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról 

szóló többször módosított 21/1993. (VI.29.) sz. önk. rendelete módosításáról szóló  

29/1997. (V.29.) sz. önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 33/1997. (V.29.) 

sz. önk. rendelete 

 

122. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról 

szóló többször módosított 21/1993. (VI.29.) sz. önk. rendelete módosításáról szóló 

34/1997. (V.29.) sz. önk. rendelete 

 

123. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelete módosításáról szóló 37/1997. (VII.08.) sz. önk. rendelete 

 

124. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a háztartási 

hulladék elszállításáról szóló 10/1996. (II.05.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

38/1997. (VII.08.) sz. önk. rendelete 

 

125. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 39/1997. (VII.04.) sz. önk. rendelete 

 

126. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelete módosításáról szóló 42/1997. (VII.21.) sz. önk. rendelete 
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127. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 43/1997. (VII. 21.) sz. önk. rendelete 

 

128. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 44/1997. (VII.21.) sz. önk. rendelete 

 

129. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak 

felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995. (VII.25.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 46/1997. (X.07.) sz. önk. rendelete 

 

130. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes 

tanácsrendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 51/1997. (X.07.) sz. önk. rendelete 

 

131. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés 

támogatásának rendszeréről, valamint a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatásáról szóló 29/1996. (V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 52/1997. 

(X.14.) sz. önk. rendelete 

 

132. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 57/1997. (X.31.) sz. önk. rendelete  

 

133. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 9/1997. (III.26.) sz. önk. rendeletének módosításáról 

szóló 60/1997. (XI.05.) sz. önk. rendelete  

 

134. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelete módosításáról szóló 61/1997. (XII.10.) sz. önk. rendelete 

 

135. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 19/1996. 

(IV.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 65/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelete 

 

136. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

66/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelete 

 

137. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 68/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelete  

 

138. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról szóló többször módosított 13/1995. (IV.11.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 71/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelete 

 

139. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 4/1995. (II.28.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 73/1997. (XII. 29.) sz. önk. rendelete 

 

140. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 4/1998. (II.26.) sz. önk. rendelete  

 

141. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

34/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 5/1998. (II.26.) sz. önk. 

rendelete 

 

142. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési, illetve tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 9/1997. (III.26.) sz. önk. rendeletének módosításáról 

szóló 9/1998. (III.10.) sz. önk. rendelete  

 

143. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzési 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 49/1996. (X.10.) rendelet módosításáról szóló 11/1998. 

(IV.08.) sz. önk. rendelete  

 

144. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóépítési 

kötelezettség pénzbeni megváltásáról szóló, a 7/1995. (III.21.) sz. önk. rendelettel 

módosított 42/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 15/1998. (IV.27.) sz. 

önk. rendelete 

 

145. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzési 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 49/1996. (X.10.) rendelet módosításáról szóló 11/1998. 

(IV.08.) sz. önk. rendelete  

 

146. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építési 

engedélyezés körébe vont építmények bővítéséről, valamint Józsefváros jellegzetes 

arculatának megőrzése körébe tartozó helyi építési szabályokról 50/1996. (X.02.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 16/1998. (IV.21.) sz. önk. rendelete  

 

147. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a hatáskörök 

ideiglenes átruházásáról szóló 27/1998. (VII.22.) sz. önk. rendelete  

 

148. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 28/1998. 

(VII.21.) sz. önk. rendelete  
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149. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Bölcsődék 

ellátottjainak térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. (III.21.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 30/1998. (VII.27.) sz. önk. rendelete 

 

150. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak 

felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról szóló 33/1995. (VII.25.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 31/1998. (IX.11.) sz. önk. rendelete 

 

151. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

önkormányzati jelképeinek (címer, zászló lobogó) alapításáról és a jelképek használati 

rendjéről szóló 13/1996. (III.08.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 32/1998. 

(IX.11.) sz. önk. rendelete 

 

152. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

42/1998. (XII.14.) sz. önk. rendelete 

 

153. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Bölcsődék 

ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. (III.21.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 43/1998. (XII.14.) sz. önk. rendelete 

 

154. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló 69/1997. (XII.19.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 44/1998. 

(XII.14.) sz. önk. rendelete 

 

155. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 47/1998. (XII.16.) sz. önk. rendelete 

 

156. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 5/1999. (III.03.) sz. önk. rendelete 

 

157. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 49/1995. (XI.16.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 6/1999. (III.03.) sz. önk. rendelete 

 

158. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

rendelet módosításáról szóló 7/1999. (III.03.) sz. önk. rendelete 

 

159. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1999. (III.03.) sz. önk. 

rendelete 

 

160. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzési 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 49/1996. (X.10.) rendelet módosításáról szóló 9/1999. 

(III.25.) sz. önk. rendelete  
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161. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

bizottsága, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és 

hatásköreiről szóló 1/1999. (II.01.) rendelet módosításáról szóló 11/1999. (III.22.) sz. 

önk. rendelete  

 

162. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 39/1998 (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 14/1999. 

(III.22.) sz. önk. rendelete 

 

163. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester, az 

alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 40/1998 (XII.01.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 17/1999. (IV.13.) sz. önk. rendelete 

 

164. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

bizottsága, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és 

hatásköreiről szóló 1/1999. (II.01.) rendelet módosításáról szóló 18/1999. (IV.14.) sz. 

önk. rendelete  

 

165. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szakmai 

kitüntetések alapításáról szóló 25/1994. (VI.14.) rendelet módosításáról szóló 19/1999. 

(IV.13.) sz. önk. rendelete  

 

166. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 20/1999. (IV.30.) sz. önk. rendelete 

 

167. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Káptalanfüredi 

Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakra és az üdültetést végző 

dolgozók díjazásáról, valamint a Városkúti Gyermekintézményben felügyelő 

pedagógusok díjazásáról 10/1998. (III.10.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

28/1996. (V.20.) sz. önk. rendelete 

 

168. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és természetben 

nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló többször módosított 35/1996 (VI.25.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/1999. (VI.01.) sz. önk. 

rendelete 

 

169. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 32/1999. 

(VI.01.) sz. önk. rendelete  

 

170. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit szabályozó 

34/1993. (X.26.) sz. rendelet módosításáról szóló 33/1999. (VI.24.) sz. önk. rendelete 
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171. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

bizottsága, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és 

hatásköreiről szóló 1/1999. (II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 39/1999. 

(VII.13.) sz. önk. rendelete  

 

172. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 19/1998. (VI.18.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 40/1999. (VII. 13.) sz. önk. rendelete 

 

173. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítési feltételeiről szóló többször módosított 19/1998. (VI.18.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 42/1999. (IX. 21.) sz. önk. rendelete 

 

174. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi támogatás 

visszafizetésének rendjéről szóló 8/1994. (II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

43/1999. (IX. 22.) sz. önk. rendelete 

 

175. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 39/1998 (IV.11.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 44/1999. 

(IX.22.) sz. önk. rendelete 

 

176. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

területén működő iparosok, kereskedő, vállalkozók és gazdasági társaságok 

elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés 

adományozásáról szóló 50/1997 (X.07.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

45/1999. (IX.21.) sz. önk. rendelete 

 

177. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szakmai 

kitüntetések alapításáról szóló 25/1994. (VI.14.) rendelet módosításáról szóló 49/1999. 

(XI.26.) sz. önk. rendelete  

 

178. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Jó Sport” 

elnevezésű helyi sportkitüntetés alapításáról és adományozásának szabályozásáról 

szóló 30/1999. (V.18.) rendelet módosításáról szóló 50/1999. (XI.26.) sz. önk. 

rendelete  

 

179. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

bizottsága, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és 

hatásköreiről szóló 1/1999. (II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 53/1999. 

(XII.24.) sz. önk. rendelete  

 

180. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

bizottsága, a fővárosi küldött és a tanácsnokok illetőleg a polgármester feladat- és 

hatásköreiről szóló 1/1999. (II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 56/1999. 

(XII.09.) sz. önk. rendelete  
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181. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 58/1999. (XII.24.) sz. önk. 

rendelete  

 

182. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló 69/1997. (XII.19.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 59/1999. 

(XII.24.) sz. önk. rendelete 

 

183. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi Bölcsődék 

ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. (III.21.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 60/1999. (XII.24.) sz. önk. rendelete 

 

184. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

tulajdonban álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 6/1999. (III.03.) sz. 

rendelettel módosított 49/1995. (XI.16.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 3/2000. 

(II.04.) sz. önk. rendelete 

 

185. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/1999. (IV.13.) 

sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2000. (II.04.) sz. önk. rendelete 

 

186. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet 

módosítására vonatkozó 9/2000. (III.15.) sz. önk. rendelete 

 

187. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzési 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 49/1996. (X.10.) rendelet módosításáról szóló 10/2000. 

(III.24.) sz. önk. rendelete  

 

188. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes 

önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési tényállások módosításáról szóló 

11/2000. (III.24.) sz. önk. rendelete 

 

189. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi támogatás 

visszafizetésének rendjéről szóló 8/1994. (II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

12/2000. (IV. 14.) sz. önk. rendelete 

 

190. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóépítési 

kötelezettség pénzbeni megváltásáról szóló, a 7/1995. (III.21.) sz. önk. rendelettel 

módosított 42/1993. (X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 13/2000. (IV.14.) sz. 

önk. rendelete 

 

191. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és természetben 

nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996 (VI.25.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 14/2000. (IV.14.) sz. önk. rendelete 

 

192. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 16/2000. 

(IV.14.) sz. önk. rendelete  
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193. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyházak, a jogi 

személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

támogatásáról szóló többször módosított 30/1996. (V.17.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 17/2000. (IV.14.) sz. önk. rendelete  

 

194. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 18/2000. (IV.21.) sz. önk. rendelete 

 

195. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Diákösztöndíjról szóló 29/1999. (V.18.) számú önk. rendelet módosításáról szóló 

25/2000. (V.26.) sz. önk. rendelete 

 

196. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros közterületein 

a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 7/2000. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2000. (VI.23.) sz. önk. rendelete 

 

197. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester, az 

alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 40/1998 (XII.01.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 27/2000. (VII.14.) sz. önk. rendelete 

 

198. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a versenyeztetési eljárás 

szabályairól szóló 22/1998. (VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 30/2000. (VII.14.) sz. önk. rendelete 

 

199. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő 

áthárításáról szóló 10/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 31/2000. 

(VII.14.) sz. önk. rendelete 

 

200. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az egyházak, a jogi 

személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok 

támogatásáról szóló többször módosított 30/1996. (V.17.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 38/2000. (IX. 21.) sz. önk. rendelete  

 

201. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló többször módosított 59/1999. (XII.24.) sz. önk. rendelet módosításáról 

szóló 46/2000. (XII.29.) sz. önk. rendelete 

 

202. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármester, az 

alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 40/1998 (XII.01.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 49/2000. (XII.29.) sz. önk. rendelete 

 

203. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 
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11/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 3/2001. (II.05.) sz. önk. 

rendelete 

 

204. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 5/2001. 

(III.02.) sz. önk. rendelete  

 

205. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri 

Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló többször 

módosított 34/1993.(X.26.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról, a 

közszolgálati illetményalap emeléséről szóló 7/2001. (III.16.) sz. önk. rendelete 

 

206. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros Kulturális 

Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjairól és a táborozást végző 

pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló 15/1999. (IV.13.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2001. (III.16.) sz. önk. rendelete 

 

207. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Káptalanfüredi 

Gyermeküdülő napi nyersanyagköltségéről, a térítési díjakról és az üdültetést végző 

dolgozók díjazásáról szóló 10/1998. (III.10.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

9/2001. III.16.) sz. önk. rendelete 

 

208. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros közterületein 

a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló 7/2000. (II.11.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2001. (V.25.) sz. önk. rendelete 

 

209. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 17/2001. (VI.01.) sz. önk. rendelete 

 

210. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Diákösztöndíjról szóló 29/1999. (V.18.) számú önk. rendelet módosításáról szóló 

21/2008. (III.18.) sz. önk. rendelete 

 

211. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 36/1993. (XI.09.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 26/2001. (IX.28.) sz. önk. rendelete 

 

212. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

Önkormányzat által fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2002. március 1-től 2003. 

február 28-ig 27/2001. (IX.28.) sz. önk. rendelete 

 

213. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás 

rendjéről szóló 22/2001 (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

31/2001. (X.26.) sz. önk. rendelete 
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214. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 33/2001. (X.26.) sz. önk. rendelete  

 

215. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a versenyeztetési eljárás 

szabályairól szóló 22/1998. (VII.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 34/2001. (X.26.) sz. önk. rendelete 

 

216. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló 36/2001. (X.26.) sz. önk. rendelete  

 

217. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóépítési 

pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 42/1993. 

(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 42/2001. (XII.14.) sz. önk. rendelete 

 

218. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló többször módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 44/2001. (XII.14.) sz. önk. rendelete 

 

219. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeni és 

természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 45/2001. (XII.14.) sz. önk. rendelete  

 

220. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 

11/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 48/2001. (XII.28.) sz. önk. 

rendelete 

 

221. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 3/2002. (II.01.) sz. önk. rendelete  

 

222. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarkúti Üdülő napi 

nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési és szállásdíjakról, valamint az üdültetést 

végző dolgozók díjazásáról szóló 39/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 6/2002. (II.22.) sz. önk. rendelete  

 

223. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Káptalanfüredi 

Gyermeküdülőben fizetendő térítési díjakról, valamint az üdültetést végző dolgozók 

díjazásáról szóló 10/1998. (III.10.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 7/2002. 

(II.22.) sz. önk. rendelete  

 

224. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

Önkormányzat által fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2002. március 1-től 2003. 
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február 28-ig 27/2001. (IX.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 14/2002. 

(III. 22.) sz. önkormányzati rendelete 

 

225. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló többször módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 15/2002. (IV.26.) sz. önk. rendelete 

 

226. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 16/2002. 

(IV.26.) sz. önk. rendelete  

 

227. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a parkolóépítési 

pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 42/1993. 

(X.26.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 22/2002. (VI.21.) sz. önk. rendelete 

 

228. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 27/2002. (VII.26.) sz. önk. rendelete  

 

229. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a versenyeztetési 

eljárás szabályairól szóló 22/1998. (VII.06.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 28/2002. (VII.26.) sz. önk. rendelete 

 

230. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 31/2002. 

(VII.26.) sz. önk. rendelete  

 

231. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

Önkormányzat által fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott 

közalkalmazottak határozott idejű kereset-kiegészítéséről 2002. március 1-től 2003. 

február 28-ig 27/2001. (IX.28.) sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 32/2002. 

(IX. 27.) sz. önkormányzati rendelete 

 

232. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a testnevelés és 

sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 

20/2002. (V.24.) sz. rendelete módosításáról szóló 35/2002. (IX.27.) sz. 

önkormányzati rendelete 

 

233. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros 

területén működő iparosok, kereskedő, vállalkozók és gazdasági társaságok 

elismerésére alapított Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés 

adományozásáról szóló 50/1997 (X.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 37/2002. (X.30.) sz. rendelete 

 

234. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és 
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vezetői pótlékáról szóló 47/2001. (XII.28.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról 

szóló 41/2002. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete 

 

235. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 46/2002. (XII.27.) sz. önk. rendelete  

 

236. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló többször módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 47/2001. (XII.27.) sz. önk. rendelete 

 

237. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi 

körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

3/2003. (I.31.) sz. önk. rendelete  

 

238. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kisebbségi 

önkormányzatokról szóló 51/1999. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 5/2003. (II.18.) sz. önk. rendelete  

 

239. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás 

rendjéről szóló 22/2001. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

7/2003. (II.18.) sz. önk. rendelete  

 

240. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 

11/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 8/2003. (II.18.) sz. önk. 

rendelete 

 

241. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 9/2003. 

(II.18.) sz. önk. rendelete  

 

242. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi, illetve rendelkezési jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló 29/2000. (VII.14.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 10/2003. (II.18.) sz. önk. rendelete  

 

243. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Becsületkereszt 

elnevezésű helyi kitüntetésről szóló 26/1995. (VII.04.) sz. önk. rendeletének 

módosításáról szóló 16/2003. (III.12.) ök. sz. rendelete 

 

244. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Roma Középiskolás 

Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.02.) sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 

17/2003. (III.12.) ök. sz. rendelete 

 

245. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az egyházak, a jogi személyiséggel 

rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló 
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többször módosított 30/1996. (V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 18/2003. 

(IV. 10.) ök. sz. rendelete 

 

246. Budapest Józsefváros Önkormányzatának jogi személyiséggel rendelkező 

közhasznú társadalmi szervezetek, valamint alapítványok támogatására létrehozott 

pályázati alapról szóló 21/2000. (IV.28.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 

19/2003. (IV. 10.) ök. sz. rendelete 

 

247. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a polgármester, az alpolgármesterek 

illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati képviselők kiesett 

jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998 (XII.01.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 20/2003. (IV.10.) ök. sz. rendelete 

 

248. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló, 3/2003. 

(I.31.) sz. önk. rendelettel módosított 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 21/2003. (IV.10.) ök. sz. rendelete  

 

249. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a polgármester, az alpolgármesterek 

illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati képviselők kiesett 

jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998 (XII.01.) sz. rendelet 

módosításáról szóló 27/2003. (V.14.) ök. sz. rendelete  

 

250. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször 

módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 29/2003. (V.14.) 

ök. sz. rendelete  

 

251. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a helyi város-rehabilitációs terület 

kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001. (X.26.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 31/2003. (V.16.) ök. sz. rendelete  

 

252. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a pénzbeni és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 36/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete 

 

253. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a pénzbeni és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 43/2003. (VII.11.) ök. sz. rendelete 

 

254. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a telekadóról szóló 63/1995. (XII.14.) 

sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 46/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete 

 

255. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a zaj és rezgésvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 28/2003. (V.14.) sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 

58/2003. (XI.21.) ök. sz. rendelete 

 

256. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat által 

fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször 

módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2004. 

(I.28.) ök. sz. rendelete 
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257. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 11/1995. (III.21.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 5/2004. (I.28.) ök. sz. rendelete 

 

258. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a 

Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az 

étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szóló 

6/2003. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2004. (II.13.) ök. 

sz. rendelete 

 

259. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a pénzbeni és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 13/2004. (IV.01.) ök. sz. rendelete 

 

260. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról 

szóló 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 19/2004. (IV.06.) ök. sz. 

rendelete 

 

261. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Képviselő-testület gazdasági társaság 

alapításra vonatkozó hatásköre gyakorlásának átruházásáról szóló 21/2004. (V.06.) ök. 

sz. rendelete 

 

262. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször 

módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 24/2004. (VI.01.) 

ök. sz. rendelete  

 

263. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a pénzbeni és természetben nyújtott 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 25/2004. (VI.01.) ök. sz. rendelete 

 

264. Budapest Józsefváros Önkormányzatának „a Józsefváros Önkormányzat által 

fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak határozott 

idejű kereset-kiegészítéséről 2003. március 1-től 2006. december 31-ig” szóló 

12/2003. (II.18.) sz. önk. rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 28/2004. 

(VI.30.) ök. sz. rendelete 

 

265. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. 

(VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2004. (VI.15.) ök. sz. 

rendelete  

 

266. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a kerületi parkolásról szóló 55/2003. 

(XI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2004. (VII.15.) ök. sz. 

rendelete  

 

267. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzatának tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásának, valamint a Józsefváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások és em 
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lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 42/2003. 

(VII.11.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 36/2004. (VII.15.) ök. sz. rendelete  

 

268. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Roma Középiskolás 

Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.02.) sz. önk. rendeletének módosításáról szóló 

40/2004. (IX.15.) ök. sz. rendelete 

 

269. Budapest Józsefváros Önkormányzatának „a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel” szóló 38/2002. (XI.07.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2004. (X.15.) ök. sz. rendelete 

 

270. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Alap létrehozásáról és szabályozásáról szóló 48/2000. (XII.29.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 42/2004. (X.29.) ök. sz. rendelete 

 

271. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az önkormányzati bevételek növelését 

célzó egyes intézkedésekről szóló 43/2004. (XI.29.) sz. önk. rendelet módosításáról 

szóló 45/2004. (XI.15.) ök. sz. rendelete 

 

272. Budapest Józsefvárosi Önkormányzatának a Józsefváros területén működő 

iparosok, kereskedő, vállalkozók és gazdasági társaságok elismerésére alapított 

Józsefvárosi Aranykoszorú elnevezésű helyi kitüntetés adományozásáról szóló 

50/1997 (X.07.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 49/2004. (XII.15.) ök. 

sz. rendelete 

 

273. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat által 

fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször 

módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

50/2004. (XII.15.) ök. sz. rendelete 

 

274. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a 

Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az 

étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szóló 

6/2003. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2005. (II.01.) ök. 

sz. rendelete 

 

275. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az állattartásról szóló 32/2004. 

(VII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2005. (II.25.) ök. sz. 

rendelete 

 

276. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a 

Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az 

étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szóló 

6/2003. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2005. (II.25.) ök. 

sz. rendelete 

 

277. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször 
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módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 10/2005. (II.25.) 

ök. sz. rendelete  

 

278. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról 

szóló 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 11/2005. (III.15.) ök. sz. 

rendelete 

 

279. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában lévő 

helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés célú igénybevételéért 

fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004. (V.15.) számú rendelet módosításáról 

szóló 12/2005. (III.15.) ök. sz. rendelete 

 

280. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló többször 

módosított 12/1995. (III.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 12/2005. (III.21.) 

ök. sz. rendelete  

 

281. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. 

(VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2005. (V.15.) ök. sz. 

rendelete  

 

282. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az önkormányzati tervtanács 

létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 33/2005. (VII.15.) ök. sz. rendelete  

 

283. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) 

ök. sz. rendelet módosításáról szóló 38/2005. (IX.15.) ök. sz. rendelete  

 

284. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Kiváló Rendvédelmi 

Munkatársa kitüntető cím adományozásának rendjéről szóló 12/2001. (V.25.) önk.  

rendelet módosításáról szóló 41/2005. (IX.15.) sz. rendelete  

 

285. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. 

(VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2005. (IX.15.). rendelete  

 

286. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. 

(VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2005. (IX.15.). rendelete  

 

287. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) 

ök. sz. rendelet módosításáról szóló 47/2005. (IX.15.) rendelete  

 

288. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról 

szóló 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 48/2005. (X.15.) számú 

rendelete 
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289. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az állattartásról szóló 32/2004. 

(VII.03.) számú önk. rendelet módosításáról szóló 53/2005. (XII.13.) rendelete 

 

290. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat által 

fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször 

módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

65/2005. (XII.20.) rendelete 

 

291. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 31/2005. 

(VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 66/2005. (XII.20.). rendelete  

 

292. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a 

Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az 

étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző dolgozók díjazásáról szóló 

6/2003. (II.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2006. (I.25.) ök. 

sz. rendelete 

 

293. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az egyházak, a jogi személyiséggel 

rendelkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatásáról szóló 

többször módosított 30/1996. (V.17.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 13/2006. 

(V. 17.) sz. rendelete 

 

294. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés 

célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004. (V.15.) számú 

rendelet módosításáról szóló 17/2006. (IV.15.) sz. rendelete 

 

295. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az „Őszirózsa” 

Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 31/2005. (VI.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 21/2006. (VI.15.) ök. sz. rendelete  

 

296. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a zaj és 

rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 25/2006. (VII.14.) sz. rendelete 

 

297. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az iparosított 

technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és 

a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról 20/2006. (VI.15.) ök. sz. 

rendeletének módosításáról szóló 32/2006. (VIII.12.) ök. sz. rendelete 

 

298. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 

szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendeletének módosításáról szóló 35/2006. (IX.20.) sz. 

rendelete 

 

299. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a polgármester, 

az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati 
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képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998 

(XII.01.) sz. rendelet módosításáról szóló 38/2006. (IX.27.) ök. sz. rendelete  

 

300. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló többször módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 40/2006. (X.20.) rendelete 

 

301. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosban 

adományozandó kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) sz. önk. rendelet 

módosításáról szóló 46/2006. (XI.24.) rendelete 

 

302. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a 

vagyongazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 47/2006. 

(XI.24.) rendelete 

 

303. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a polgármester, 

az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, valamint az önkormányzati 

képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 40/1998 

(XII.01.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 51/2006. (XII.01.) ök. sz. rendelete  

 

304. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. 

(IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 55/2006. (XII.15.) rendelete  

 

305. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. 

sz. rendelete és az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet 

módosításáról szóló 56/2006. (XII.15.) rendelete  

 

306. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. 

(IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 6/2007. (II.05.) ök. sz. rendelete  

 

307. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak egyes 

vagyongazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 12/2007. (II.20.) 

ök. sz. rendelete  

 

308. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosban 

adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 13/2007. (II.15.) rendelete 

 

309. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 4/2006. (I.25.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 14/2007. (III.08.) 

rendelete 

 

310. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés 
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célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004. (V.15.) számú 

rendelet módosításáról szóló 15/2007. (III.12.) sz. rendelete 

 

311. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az 

értékbecsléseket felülvizsgáló szakértői csoporttal összefüggő egyes rendeletek 

módosításáról szóló 16/2007. (III.12.) rendelete 

 

312.  Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a háziorvosi 

körzetekről szóló 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

19/2007. (III.12.) ök. sz. rendelete  

 

313. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 

38/1999. (VII.13.) rendelete módosításáról szóló 21/2007. (IV.25.) ök. sz. rendelete 

 

314. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. 

(IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IV.25.) ök. sz. rendelete  

 

315. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyisége bérbeadásának feltételeiről 

szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 32/2007. (V.29.) ök. sz. 

rendelete  

 

316. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 

15/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 33/2007. (V.29.) rendelete  

 

317. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros 

önkormányzati jelképeinek (címer, zászló lobogó) alapításáról és a jelképek használati 

rendjéről szóló 13/1996. (III.08.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

34/2007. (V.29.) sz. önk. rendelete 

 

318. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. 

sz. rendelet módosításáról szóló 36/2007. (VI.01.) rendelete  

 

319. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a házi 

gyermekfelügyelet igénybevételéért fizetendő térítési díjról szóló 29/1998. (VII.21.) 

sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 42/2007. (VII.06.) 

rendelete  

 

320. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 

szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 46/2007. (VII.17.) ök. sz. 

rendelete  

 

321. Budapest Józsefváros Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) 

ök. sz. rendelet módosításáról szóló 47/2007. (VII.17.) rendelete  
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322. Budapest Józsefváros Önkormányzatnak az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 48/2007. (VII.17.) számú rendelete  

 

323. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosi 

Önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési 

díjáról szóló többször módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 55/2007. (IX.18.) sz. önkormányzati rendelete 

 

324. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros 

önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról és a jelképek 

használati rendjéről szóló 13/1996. (III.08.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 61/2007. (XI.13.) sz. önk. rendelete 

 

325. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és 

csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25.) sz. 

rendelet módosításáról szóló 2/2008. (I.21.) sz. rendelete 

 

326. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a zaj és 

rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 5/2008. (II.06.)  sz. rendelete 

 

327. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási 

formákról szóló 4/2006. (I.25.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2008. (II.27.) 

számú rendelete 

 

328. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a 

településfejlesztési rehabilitációs alapok létrehozásáról és szabályozásáról szóló 

13/2003. (II.18.) sz. önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2008. (III.18.) 

számú rendelete 

 

329. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az önkormányzat 

tulajdonában lévő helyi közutak útkategóriába sorolásáról és azok nem közlekedés 

célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 22/2004. (V.15.) számú 

rendelet módosításáról szóló 15/2008. (III.18.) számú önk. rendelete 

 

330. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a józsefvárosi 

zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (XI.06.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 18/2008. (III.18.) számú önk. rendelete 

 

331. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Alap létrehozásáról szóló többször módosított 48/2000. 

(XII.29.) sz. önk. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2008. (III.18.) számú 

önk. rendelete 
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332. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosban 

adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 20/2008. (III.18.) számú önk. rendelete 

 

333. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros 

Kulturális Központban szervezett nyári napközis tábor térítési díjairól és a táborozást 

végző pedagógusok, közalkalmazottak, dolgozók díjazásáról szóló 15/1999. (IV.13.) 

sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2008. (III.18.) számú 

önk. rendelete 

 

334. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék ellátottjainak étkezési térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 

8/2007. (II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2008. (I.28.) számú 

önk. rendelete 

 

335. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 

15/2005. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2008. 

(IV.14.) számú önk. rendelete 

 

336. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások eladásáról szóló 16/2005. (IV.20.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 27/2008. (IV.14.) számú önk. rendelete 

 

337. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 

feltételeiről szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 28/2008. 

(IV.14.) számú önk. rendelete  

 

338. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a zaj és 

rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) sz. 

önk. rendeletének módosításáról szóló 3/2008. (VII.17.) sz. rendelete 

 

339. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak az önkormányzati 

tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 39/2003. (VII.11.) sz. önk. 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 40/2008. (VII.17.) rendelete  

 

340. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a 2008. évre 

vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 54/2008. (X.15.) számú önk. 

rendelete  

 

341. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi 

költségvetési szervek beszerzési eljárásnak szabályairól szóló 37/2003. (VII.07.)  ök. 

sz. rendeletének módosításáról szóló 5/2008. (XI.28.) ök. sz. rendelete  

 

342. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 

feltételeiről szóló 17/2005. (IV.20.) ök. sz. rendelet módosításáról szóló 60/2008. 

(XI.28.) ök. sz. rendelete  
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343. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 

rendjéről szóló 47/2008. (IX.12.) ök. sz. rendelete módosításáról szóló 61/2007. 

(XI.28.) ök. sz. rendelete 

 

344. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefváros 

önkormányzati jelképeinek (címer, zászló, lobogó) alapításáról és a jelképek 

használati rendjéről szóló 13/1996. (III.08.) számú rendelet módosításáról szóló 

62/2008. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelete 

 

345. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2002. (XI.07.) ök. 

sz. rendelet módosításáról szóló 63/2008. (XII.12.) sz. önk. rendelete  

 

346. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a közterületek, 

ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) ök. sz. rendelet 

módosításáról szóló 70/2008. (XII.19.) sz. önk. rendelete  

 

347. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 

rendjéről szóló 47/2008. (IX.12.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 2/2009. (I.23.) 

ök. sz. rendelete  

 

348. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosban 

adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 3/2009. (I.23.) ök. sz. rendelete 

 

349. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a józsefvárosi 

zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (XI.06.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szóló 9/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete 

 

350. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a 2009. évre 

vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete  

 

351. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat által 

fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször 

módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

14/2009. (III.20.) ök. sz. rendelete 

 

352. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának 

rendjéről szóló 47/2008. (IX.12.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 20/2009. 

V.08.) sz. önk. rendelete  

 

353. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a lakások és nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő 

áthárításáról szóló 23/2007. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 21/2009. (V.08.) számú önkormányzati rendelete 
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354. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a települési 

szilárd hulladék elszállításának kötelező igénybevételével kapcsolatban felmerülő 

közszolgáltatási díj áthárításáról szóló 33/2008. (V.08.) számú rendelet módosításáról 

szóló 22/2009. (V.08.) számú önkormányzati rendelete 

 

355. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. 

sz. rendelet módosításáról szóló 26/2009. (VI.09.) ök. sz. rendelete  

 

356. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) ök. 

sz. rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VI.19.) ök. sz. rendelete  

 

357. Budapest Józsefváros Önkormányzatának a Józsefvárosi Önkormányzat által 

fenntartott óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési díjáról szóló többször 

módosított 69/1997. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

29/2009. (VII.03.) sz. önkormányzati rendelete 

 

358. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 35/2009. (IX.18.) sz. önkormányzati rendelete 

 

359. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2009. 

(XI.06.) sz. önkormányzati rendelete  

 

360. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2009. 

(XII.21.) sz. önkormányzati rendelete  

 

361. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet módosításáról szóló 1/2010. (I.22.) sz. önk. 

rendelete  

 

362. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros területén történő parkolásról szóló 46/2005. (X.15.) sz. önk. 

rendelet módosításáról szóló 3/2010. (I.21.) sz. önk. rendelete  

 

363. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 8/2010. 

(II.08.) sz. önkormányzati rendelete  

 

364. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a polgármester, az alpolgármesterek illetményéről és egyéb juttatásaikról, 

valamint az önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről és 
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tiszteletdíjáról szóló 40/1998 (XII.01.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (II.22.) 

sz. önkormányzati rendelete  

 

365. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros fejlesztéséről szóló /2007. (II.19.) ök. sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 10/2010. (II.22.) sz. önkormányzati rendelete  

 

366. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 

28/2003. (V.14.) önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 15/2010. (III.08.) sz. 

önkormányzati rendelete 

 

367. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet módosításáról szóló 17/2010. (III.19.) sz. 

önkormányzati rendelete  

 

368. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2010. (III.19.) ök. sz. rendelete 

 

369. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, 

teljes felújításához és gáz alap- és felszállóvezeték felújításához nyújtandó 

önkormányzati támogatásokról szóló 7/2008. (II.27.) rendelet módosításáról szóló 

22/2010. (V.10.) sz. önkormányzati rendelete 

 

370. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet módosításáról szóló 24/2010. (V.31.) ök. sz. 

rendelete  

 

371. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 

16/2005. (IV.20.) ök. számú rendelet módosításáról szóló 27/2010. (VI.18.) ök. sz. 

rendelete 

 

372. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 

szóló 4/2010. (I.21.) sz. önk. rendelet módosításáról szóló 29/2010. (VII.15.) sz. 

önkormányzati rendelete 

 

373. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, 

valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 30/2010. (VII.14.) sz. önk. rendelete 

 

374. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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szóló 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelet módosításáról szóló 32/2010. (IX.10.) 

számú önkormányzati rendelete  

 

375. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 

16/2005. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2010. 

(IX.10.) számú önkormányzati rendelete 

 

376. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 

szóló 4/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2010. (IX.08.) 

önkormányzati rendelete 

 

377. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a közterületek, 

ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) önk. rendelet 

módosításáról szóló 35/2010. (IX.10.) számú önkormányzati rendelete  

 

378. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, 

valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú rendelet módosításáról 

szóló 38/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete 

 

379. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2010. 

(IX.24.) számú önkormányzati rendelete  

 

380. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2010. 

(X.15.) számú önkormányzati rendelete  

 

381. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2010. 

(X.22.) számú önkormányzati rendelete  

 

382. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 

28/2003. (V.14.) önk. sz. rendeletének módosításáról szóló 43/2010. (XI.04.) számú 

önkormányzati rendelete 

 

383. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 44/2010. 

(XI.04.) számú önkormányzati rendelete  

 

384. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 20/2007. (IV.02.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2010. (XI.04.) számú önkormányzati 

rendelete  

 

385. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 19/2009. (V.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2010. 

(XI.19.) számú önkormányzati rendelete  

 

386. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás 

kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 53/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete  

 

387. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak a közterületek, 

ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 55/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete  

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2018. október  
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