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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
52/2006. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/D. § (2) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:
„(2) Az elismeréssel képzômûvészeti kivitelezésû
plakett, az adományozást igazoló okirat és 300 000 Ft
összegû jutalom jár.”

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására az érmek kialakítása szabályozásának egységes
megfogalmazása, illetve a fôvárosi díjakban részesülôk
körének kiterjesztése érdekében kerül sor.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A „Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem” díjjal járó
tárgyi és anyagi elismerésrôl rendelkezik.

2. §
A 2. §-hoz
A Rendelet 5/A. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„5/A. §
Fôvárosi díjak csak élô természetes személyek, illetve
létezô közösségek részére adományozhatók, kivéve azon
személyeket, akik szolgálati kötelezettségük teljesítése
során, vagy azzal összefüggésben az életüket veszítették.”

A fôvárosi díjban részesülôk körének a szolgálati
kötelezettségük teljesítése során, vagy azzal összefüggésben életüket feláldozó személyekkel történô kiegészítésérôl rendelkezik.

A 3. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet 3/D. § (4) bekezdése hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2006. szeptember 6.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
53/2006. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a fôvárosi közterület-felügyelet szervezetérôl és feladatairól szóló
74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
és a rendkívüli események jelentési rendszerérôl
és a biztonságot növelô szolgálat szabályairól szóló
1/1989. (IV. 30.) Fôv. Tan. rendelet hatályon kívül helyezésérôl

A Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-felügyeletrôl szóló 1999. évi LXIII. törvény keretei között a következô rendeletet alkotja.

1. §
A fôvárosi közterület-felügyelet szervezetérôl és
feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. §
(1) A Felügyelet – a részére jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása keretében – a fôváros
közrendjének, közbiztonságának védelme, az önkormányzati intézmények zavartalan mûködésének segítése,
a rendkívüli események következményeinek kezelése és
az azonnali, hatékony intézkedések megtétele érdekében,
– szervezetén belül, munkaszüneti napokon is mûködô
24 órás ügyeleti szolgálatként – Vészhelyzet Információs
Központot (a továbbiakban: VIK) mûködtet Felügyelet
1051 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti épületében.
(2) A VIK feladatai különösen:
a) a Felügyelet feladatkörébe tartozó közterületi, rendészeti, közlekedésrendészeti, köztisztasági, állategészségügyi feladatokat érintô ügyeleti feladatok
ellátása,
b) a fôváros közterületi rendjével, közállapotával,
rendkívüli eseményekkel kapcsolatos lakossági és
egyéb bejelentések, észrevételek, panaszok, segélyhívások fogadása, rögzítése és továbbítása a hatáskörrel rendelkezô közigazgatási, rendvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi szervek és a közüzemi,
vagy egyéb lakossági szolgáltatást végzô szervek
részére,
c) információs honlap mûködtetése,
d) a jogszabályi elôírások alapján – a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos – jelentések fogadása, rögzítése és adatszolgáltatás,
e) az intézmények és társulások illetékességi területén
történt rendkívüli eseményekrôl szóló bejelentés
fogadása, szükség szerint továbbítása az intézke-

désre jogosult szerv részére és a megtett intézkedésekrôl Budapest Fôváros Fôjegyzôjének tájékoztatása,
f) az infrastruktúra mûködésének zavara súlyos tömegszerencsétlenség, katasztrófa vagy más rendkívüli helyzet közvetlen veszélye vagy bekövetkezése
esetén adatokat szolgáltat a megelôzés, védekezés
és a következmények elhárítását irányító szervezet
számára és közremûködik a döntéselôkészítés támogatásában, a döntéseknek a végrehajtó szervezetek részére történô eljuttatásában,
g) az a–f) pontokban meghatározott feladatok ellátása mellett a minôsített idôszakban közremûködik a
Felügyelet részére meghatározott feladatok végrehajtásában.
(3) A VIK a közterület-felügyeletrôl szóló 1999. évi
LXIII. törvényben szabályozott feladatkörében, feladatainak ellátásához – amennyiben törvény másként nem
rendelkezik – két évig kezelheti az érintett természetes
személyek:
a) azonosító adatait,
b) lakcím adatát,
c) az üggyel összefüggô adatokat.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott, a VIK által rögzített és nyilvántartásba vett adatok kezelésének részletes
szabályait a Felügyelet Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.”

2. §
A Rendelet 7. §-sa helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. §
A Felügyelet a feladatai ellátása érdekében együttmûködik:
a) a rendôrség, a határôrség, és a vám- és pénzügyôrség fôvárosban mûködô szerveivel;
b) egyéb állami ellenôrzô szervek, különösképpen az
APEH és a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség fôvárosi szerveivel;
c) a Tûzoltóság és a Polgári Védelem fôvárosi szerveivel;
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d) a polgárôrségrôl szóló 2006. évi LII. törvény 1. §
(1) bekezdése szerint minôsülô társadalmi szervezettel, illetve ilyen szervezetek szövetségével;
e) a kerületi polgármesteri hivatalokkal és a kerületi
közterület-felügyeletekkel;
f) az intézményekkel és társulásokkal;
g) feladatai ellátásához segítséget nyújtó, abban
közremûködô egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel.”
3. §
A Rendelet az alábbi 10. §-sal egészül ki, egyidejûleg
a 10. § számozása 11. §-ra változik.

2006. szeptember 6.
INDOKOLÁS

Általános indokolás
A Vészhelyzet Információs Központ a Fôvárosi Közterület-felügyelet szervezetén belül kialakításra kerülô
és mûködô olyan fôvárosi segélyhívó szolgálat, amely
alkalmas többek között a közterületi renddel és a közszolgáltatásokkal, valamint az intézmények, gazdasági
és közhasznú társaságok, társulások folyamatos tevékenységét veszélyeztetô lakossági és egyéb rendkívüli
eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadására, azok
hatékony kezelésére és a szükséges intézkedések megtételére.

„10. §
Értelmezô rendelkezések

Részletes indokolás

E rendelet alkalmazásában:
rendkívüli esemény: a rendkívüli esemény fogalmának meghatározásakor a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 172. § d) pontjában foglaltak az irányadóak azzal, hogy a rendkívüli esemény meghatározása
– az érintett intézmény és társulás vonatkozásában – a
fentiek figyelembevételével – az érintett intézmény és társulás vezetôjének a feladata,
minôsített idôszak: a Magyar Köztársaság Alkotmányáról (a továbbiakban: Alkotmány) szóló 1949. évi
XX. törvény 19. § (3) bekezdés n) pontja alapján a
megelôzô védelmi helyzet, az Alkotmány 19. § (3) bekezdés h) pontja alapján a rendkívüli állapot, az Alkotmány
19. § (3) bekezdés i) pontja alapján a szükségállapot, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontja alapján a veszélyhelyzet,
intézmény: Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatala, a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletében szereplô
intézmények, gazdasági és közhasznú társaságok,
társulás: Budapest Fôváros Önkormányzata által
alapított társulások.”

Az 1. §-hoz

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel
egyidejûleg a rendkívüli események jelentési rendszerérôl és a biztonságot növelô szolgálat szabályairól
szóló 1/1989. (IV. 30.) Fôv. Tan. rendelet hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

E szakasz meghatározza a Vészhelyzet Információs
Központ feladatait.

A 2. §-hoz
E szakasz pontosítja a Fôvárosi Közterület-felügyelettel együttmûködô szervek, szervezetek felsorolását.

A 3. §-hoz
E szakasszal a rendelet „Értelmezô rendelkezésekkel”
kiegészül, amelyek meghatározzák a Vészhelyzet Információs Központ mûködésével összefüggô fogalmakat.

A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl és a tanácsrendelet hatályon kívül helyezésérôl rendelkezik.

2006. szeptember 6.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
54/2006. (IX. 6.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §

4. §
Az SZMSZ 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A képviselôk és más megjelentek, valamint a lobbisták napirendhez való hozzászólásának ideje maximum
4 perc, rendelettervezet tárgyalása esetén 5 perc.”

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. § (1) és (2) bekezdései
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Közgyûlés nyilvános ülésén megjelenô lobbisták, vendégek és látogatók a részükre kijelölt helyen
foglalhatnak helyet.
(2) A megjelent lobbistákat, vendégeket és látogatókat
a tanácskozás rendjének bármilyen módon történô megzavarása esetén az ülés elnöke rendreutasíthatja.”

2. §

5. §
(1) Az SZMSZ 53/A. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(3) A bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak, valamint – a bizottság feladatkörébe tartozó önkormányzati döntésével
kapcsolatos lobbitevékenysége kifejtése céljából – a lobbistának. E kérdésben vita nélkül egyszerû szótöbbséggel
dönt.”
(2) Az SZMSZ 53/A. § (5) bekezdésének második
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az SZMSZ az alábbi, új 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. §
A Fôvárosi Önkormányzat döntésével kapcsolatos
lobbitevékenység során – amennyiben az egyik bizottság
feladatkörét sem érinti – a lobbista kezdeményezheti,
hogy kifejthesse álláspontját. A kezdeményezésrôl a Közgyûlés vita nélkül dönt. Amennyiben a lobbista önkormányzati rendelet elôkészítése során konkrét, érdemi javaslatát írásban eljuttatta az elôterjesztôhöz, álláspontjának személyesen történô kifejtését lehetôség szerint
biztosítani kell.”

„Felszólalásra a bizottsági tagoknak a jelentkezés
sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek és a
lobbistának az elnök az általa megállapított sorrendben
adja meg a szót.”

Záró rendelkezések
6. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. §
Az SZMSZ 25. §-a az alábbi új f) ponttal egészül ki:
„f) lobbitevékenység során kifejtett felszólalás”

dr. Tiba Zsolt s. k
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS
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Részletes indokolás
Az 1–5. §-okhoz

Általános indokolás

A lobbitevékenységrôl szóló 2006. évi XLIX. törvény
által bevezetett új jogintézmény miatt szükséges az
SZMSZ módosítása.

Az idôközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatti
új jogintézmény (lobbitevékenység) gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat állapít meg. Ennek keretében
szabályozásra kerül a lobbista felszólalási jogáról való
döntési hatáskör, a felszólalás idejének és sorrendjének
meghatározása, továbbá egyéb szükségessé váló pontosítások.

A 6. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2006. szeptember 6.
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