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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (…) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. §
Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint
szabályozza a főváros területén működő valamennyi, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet (a továbbiakban: civil
szervezet) és a Fővárosi Önkormányzat közötti együttműködés tartalmi és formai kereteit, és biztosítja, hogy
a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen.

1. Munkacsoportok
2. §
A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi civil szervezetekkel történő szakmai együttműködés előmozdítása,
hatékonyságának növelése, az egymás közti folyamatos konzultáció és tárgyalások biztosítása érdekében
a) a klíma- és zöld politika területén történő együttműködés biztosítására „Klímatudatos Budapest”
munkacsoportot,
b) az esélyegyenlőség és lakhatás területén történő együttműködés biztosítására „Esélyteremtő
Budapest” munkacsoportot,
c) az állampolgári részvétel és az átláthatóság területén történő együttműködés biztosítására
„Kezdeményező Budapest” munkacsoportot
működtet.
3. §
A 2. § szerinti munkacsoport tagjai a területüket érintően
a) megvitatják a legfontosabb aktuális fővárosi eseményeket és kérdéseket, azokkal kapcsolatban
szabályozási javaslatot vagy cselekvési tervet készíthetnek, intézkedéseket javasolnak;
b) nyomon követik és elemzik a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott rendeleteknek és elfogadott
határozatoknak a gyakorlati alkalmazását és érvényesülését,
c) véleményezik a Fővárosi Közgyűlés éves munkatervét, a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét,
stratégiáját, valamint a döntéseinek tervezetét.
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4. §
(1) A munkacsoportban tagként részt vehet minden olyan civil szervezet, amelynek székhelye vagy tényleges
működési területe Budapest területén van, létesítő okiratában meghatározott célja az adott munkacsoport
tárgyához kapcsolódik, és legalább egy éve igazolhatóan működik.
(2) A civil szervezet a tagság (1) bekezdés szerinti feltételeinek igazolásával bármikor bejelentheti a
munkacsoporthoz való csatlakozási szándékát a munkacsoport titkárságának, amely – ha a jelentkező
megfelel a feltételeknek – erről értesíti a munkacsoport többi tagját. A munkacsoporti tagság az értesítéstől
hatályos.
(3) A munkacsoport alakuló ülése előtt a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az alakuló ülés összehívásának feltétele, hogy legalább tíz, a feltételeknek megfelelő szervezet a
csatlakozási szándékát bejelentse.
(4) A Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője a munkacsoport megalakulásáról
haladéktalanul tájékoztatja a Közgyűlés valamennyi olyan bizottságát, amelynek feladatkörét a
munkacsoport működése érintheti.
(5) Ha a munkacsoport működése során az abban résztvevő civil szervezetek száma a (3) bekezdésben
meghatározott szám alá csökken, a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselője
mindaddig nem hívhatja össze a munkacsoport ülését, amíg a munkacsoportban résztvevő civil
szervezetek száma ismételten el nem éri a (3) bekezdésben meghatározott számot.
(6) A civil szervezet munkacsoporti tagsága megszűnik, ha a munkacsoport két egymást követő ülésén nem
képviselteti magát. A munkacsoporti tagság megszűnését követően a civil szervezet a (2) bekezdésben
foglaltak szerint bármikor ismételten bejelentheti a munkacsoportban való részvételi szándékát.
(7) A munkacsoport munkájában a Fővárosi Önkormányzat 5. § (1) bekezdése szerinti képviselőjének
meghívása alapján részt vehet az (1) bekezdés szerinti feltételeknek meg nem felelő civil szervezet vagy
civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezet is, feltéve, hogy a szervezet az adott szakmai területen
releváns eredményeket ért el, valamint kellő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A jelen bekezdés
szerint meghívott tag jogállása az (1) bekezdés szerinti tag jogállásával egyezik meg.
5. §
(1) A Fővárosi Önkormányzatot a munkacsoport ülésén a főpolgármester, vagy az általa megbízott
főpolgármester-helyettes képviseli, aki a munkacsoport ülését összehívja és vezeti.
(2) A munkacsoportok munkáját titkárság segíti. A Főpolgármesteri Hivatal – a hivatali tevékenységgel és
munkarenddel összhangban, a rendes hivatali működéssel összeegyeztethető mértékig – gondoskodik a
titkárság működésének személyi és tárgyi feltételeiről.
(3) A Fővárosi Önkormányzat (1) bekezdés szerinti képviselője a munkacsoport ülésére további személyeket
hívhat meg.
6. §
(1) A munkacsoport szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.
(2) A munkacsoport ülése nyilvános.
7. §
(1) A munkacsoport ülésének időpontját és helyszínét, valamint tervezett napirendjét a munkacsoport
vezetője legkésőbb az ülés napját megelőző tizenötödik munkanapon teszi közzé a budapest.hu
honlapon. A közzétételről egyidejűleg a megadott elektronikus levelezési címükre küldött elektronikus
üzenet útján tájékoztatja a munkacsoport tagjait.
(2) A munkacsoport tagjai az ülés napját megelőző hetedik munkanapig nyújthatják be a tervezett napirendet
érintő módosítási – köztük új napirendi pont felvételére irányuló – javaslataikat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőben beérkezett javaslatok alapján a Fővárosi Önkormányzat 5.
§ (1) bekezdése szerinti képviselője három munkanappal az ülést megelőzően közzéteszi a budapest.hu
honlapon a végleges napirendet tartalmazó meghívót.
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(4) A munkacsoport titkársága a munkacsoport tagjait a meghívó közzétételéről annak az általuk megadott
elektronikus levelezési címre történő megküldésével tájékoztatja, egyúttal megküldi részükre a napirendi
pontokhoz kapcsolódó munkaanyagokat is.
(5) A munkacsoport titkársága az ülést követő tíz munkanapon belül gondoskodik az ülésről készített
emlékeztetőnek a budapest.hu honlapon történő közzétételéről.
8. §
(1) A munkacsoporton a munkacsoport tagjai által felvetett észrevételekre, kérdésekre, javaslatokra – ha az
az ülésen nem lehetséges – a Fővárosi Önkormányzat az ülést követő 30 napon belül írásban válaszol.
(2) A részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes a civil szervezetekkel való együttműködés
tapasztalatairól és az önkormányzati-civil partnerség helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről évente
tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést.

2. Témacsoportok
9. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyekben a civil szervezetek aktív
részvétele elősegítésének, illetve az egymással történő kapcsolatfelvétel megkönnyítésének céljából
elektronikus nyilvántartó rendszert (a továbbiakban: Civil Adatbázis) működtet.
(2) A Civil Adatbázisba valamennyi olyan civil szervezet regisztrálhat, amelynek a székhelye vagy tényleges
működési területe Budapest területén van, és törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy legalább egy
éve civil szervezetként igazolhatóan működik. A regisztrációhoz nem szükséges, hogy a civil szervezet
valamelyik munkacsoportnak is tagja legyen.
(3) A Civil Adatbázisban a civil szervezet a regisztráció során kiválasztja a Fővárosi Önkormányzat által
meghatározott területek közül azt az egy vagy több területet (a továbbiakban: témacsoport), amelyben
szakmailag releváns tapasztalattal rendelkezik. Egy civil szervezet – amennyiben több területen is
szakmailag releváns tapasztalattal rendelkezik – több témacsoportnak is tagja lehet.
(4) A Civil Adatbázisban a civil szervezetnek legalább a következő alapadatait kell szerepeltetni: a szervezet
neve, képviselője, elérhetőségei, bírósági nyilvántartási száma.
(5) A Civil Adatbázisban a civil szervezet által megjelölt témacsoport nyilvános és kereshető, elősegítve ezzel
a civil szervezetek közötti kapcsolatok kialakulását és az önszerveződést.
(6) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezet által megjelölt témacsoportba tartozó ügyben készült
javaslatot, rendelet- és koncepciótervezeteket konzultációs célból közvetlenül is megküldi a témacsoport
tagjainak.
(7) A Fővárosi Önkormányzat személyes egyeztetést kezdeményezhet és készíthet elő a témacsoportok
tagsága számára a témacsoportok önszerveződésének elősegítése érdekében.
(8) A Civil Adatbázissal kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkat (így különösen
az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az érintett jogait,
jogorvoslati lehetőségeit) egyedi adatkezelési tájékoztató, a Fővárosi Önkormányzat és a
Főpolgármesteri Hivatal ezzel összefüggő adatkezelésének általános szabályait pedig – a vonatkozó
európai uniós és magyar jogszabályok keretei között – a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri
Hivatal adatvédelméről, adatbiztonságáról és a közérdekű adatok szolgáltatásának rendjéről szóló
normatív utasítás tartalmazza, amelyek a budapest.hu honlapon bárki számára hozzáférhetők.
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3. Társadalmi egyeztetés a jogalkotás és a jogalkalmazás során
10. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során valamennyi
önkormányzati rendeletalkotásra irányuló közgyűlési előterjesztés tervezetét megfelelő határidővel
véleményezésre megküld a szabályozás tárgya szerint érintett témacsoportban részt vevő civil
szervezetnek. A nagy társadalmi jelentőségű rendelettervezetek esetén két olvasatban történik a
véleményezés: először a rendelet szabályozási koncepciója, majd a rendelettervezet normaszövege
kerül megküldésre.
(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegeli, és az észrevételekről, valamint
a figyelembe nem vett észrevételek esetében ennek okairól összefoglalót készít, melyet a budapest.hu
honlapon a véleményezési határidőt követően, megfelelő határidőn belül közzétesz.
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához
kiemelkedő közérdek fűződik.
(4) Az önkormányzati rendeletek gyakorlati érvényesülésével összefüggő utólagos hatásvizsgálat során a
Fővárosi Önkormányzat megfelelő határidővel megkeresheti a szabályozás tárgya szerint érintett
témacsoportban részt vevő civil szervezetet, hogy a jogalkalmazás során felmerült tapasztalataikkal,
észrevételeikkel segítsék összehangolni a Fővárosi Önkormányzat jogalkotását az állampolgárok
elvárásaival.

4. Záró rendelkezések
11. §
(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
(2) A 9. § 2021. június 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes
kérdéseiről, pályázati rendszeréről szóló 61/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet.

Dr. Számadó Tamás

Karácsony Gergely

főjegyző

főpolgármester

4 / 5 oldal

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Budapest Főváros Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 2. § (2) bekezdésében és 6. § a) pontjában foglaltakra tekintettel – abban a meggyőződésében,
hogy a civil szervezetek hatékonyan tudják képviselni a fővárosi polgárok csoportjainak sokszínű, sokszor
egymásnak ellentmondó érdekeit, valamint annak elismerésével, hogy a civil szervezetekben megnyilvánuló
lakossági aktivitás, társadalmi szolidaritás, az önkéntes munkát végző emberek tudása, tapasztalata,
lokálpatrióta elkötelezettsége és felelősségérzete nélkülözhetetlen Budapest életében, a fővárosi civil
szervezetekkel való együttműködés szabályairól rendeletet alkot a javaslatban foglaltak szerint.

A rendelet-tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak
megfelelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a
lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek
tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás

Az 1-10. §-hoz
A javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek közötti együttműködés tartalmi és formai
kereteit rögzíti, ennek részeként a civil szervezetek véleményének megismerését szolgáló
egyes
munkacsoportok létrehozásának, tagjainak, feladatának és működésének részletes szabályait tartalmazza. A
szabályozással a Fővárosi Önkormányzat támogatja a fővárosi lakosság önszerveződő közösségeit,
együttműködik e közösségekkel, és biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.
A 11. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz, továbbá rendelkezik az azonos tárgyban korábban megalkotott
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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