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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
63/2006. (XII. 18.) 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 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 60/A. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(1) A Közgyûlés tagjai sorából meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására – a
feladatkör egyidejû megjelölésével – tanácsnokokat választhat az alábbiak szerint:
– bûnmegelôzési tanácsnok,
– civil szervezetek tanácsnoka,
– egészségügyi tanácsnok,
– környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnok,
– közösségi közlekedés tanácsnoka,
– stratégiai városfejlesztési tanácsnok,
– városarculati tanácsnok.”
(2) Az SZMSZ 56. § (2) bekezdés f) pontjában szereplô „bizottságonként maximum 3 fô” szövegrész
helyébe a „bizottságonként maximum 3 fô (kivéve a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága esetében maximum 7 fô)”
szövegrész lép.

2. §
(1) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg az SZMSZ
5. számú melléklete „II. A közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Európai
Integrációs és Külügyi Bizottság, Ifjúsági és Sport Bizottság, Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság, Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság és Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
címek és a hozzájuk tartozó szövegrészek hatályukat
vesztik.
(3) E rendelet hatálybalépése elôtti bizottságok közül
– a Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, az Európai Integrációs és Külügyi Bizottság, a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság és a
Tulajdonosi Bizottság jogutódja a Gazdasági Bizottság,
– az Egészségügyi Bizottság és a Szociálpolitikai és
Lakásügyi Bizottság jogutódja az Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottság,
– a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és a Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság jogutódja
az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottság,
– az Ifjúsági és Sport Bizottság jogutódja ifjúságpolitikai ügyekben az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság, sportügyekben pedig az Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottság,
– az Oktatási Bizottság jogutódja az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság,
– a Jogi Bizottság jogutódja a Jogi és Ügyrendi Bizottság,
– a Környezetvédelmi Bizottság és a Városüzemeltetési Bizottság jogutódja a Városüzemeltetési és
Környezetgazdálkodási Bizottság,
– a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság
jogutódja pedig a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság.
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Ahol a Fôvárosi Közgyûlés rendelete vagy határozata
korábban Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságát, Egészségügyi Bizottságot, Európai Integrációs és Külügyi Bizottságot, Foglalkoztatáspolitikai Bizottságot, Ifjúsági és Sport Bizottságot, Jogi Bizottságot,
Kereskedelmi és Turisztikai Bizottságot, Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságot, Környezetvédelmi
Bizottságot, Oktatási Bizottságot, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságot, Tulajdonosi Bizottságot, Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságot vagy Városüzemeltetési Bizottságot említ, ott a jogutód bizottságot kell
érteni.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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hogy a bizottsági struktúra mielôbbi kialakítása elengedhetetlen az új Közgyûlés hatékony mûködéséhez, szükséges rendezni az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket.

Részletes indokolás
Az 1–2. §-okhoz
A javaslat az új bizottsági struktúra kialakításához
szükséges módosításokat tartalmazza. A bizottságok létrehozása során – a törvényben rögzítetteken túl – a képviselôcsoportok megállapodása az irányadó, amely
egyes korábbi bizottságok elnevezésének megváltoztatására, illetve több bizottság feladat- és hatáskörének az
összevonására, illetve új tanácsnoki feladatkörök kijelölésére terjed ki. A javaslat ezen változásoknak az
SZMSZ normaszövegében, valamint a 4. és 5. számú
mellékletekben való átvezetését tartalmazza.

INDOKOLÁS
A 3. §-hoz
Általános indokolás
A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fôvárosi Közgyûlés.
A Közgyûlés saját szervezetét (bizottságainak számát),
nevét, azok létszámát, tanácsnokait) – törvényi felhatalmazás alapján – szabadon alakíthatja. Figyelemmel arra,

Mivel az új bizottsági struktúra mielôbbi kialakítása a
Közgyûlés munkájához elengedhetetlen, ezért tartalmazza a javaslat azt a szabályt, hogy a rendelet a kihirdetés
napján lép hatályba. A javaslat az új bizottsági rendnek
megfelelôen tartalmazza a bizottságok közti jogutódlásra vonatkozó szabályokat is.
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A 63/2006. (XII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
4. számú melléklet a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelethez

A Közgyûlés állandó bizottságai és maximális létszámuk

A Közgyûlés állandó bizottságai, albizottságai

Maximális létszámuk

1. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
Sport Albizottság

11 fô
5 fô

2. Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság

11 fô

3. Gazdasági Bizottság

13 fô

4. Informatikai Bizottság

11 fô

5. Jogi és Ügyrendi Bizottság

11 fô

6. Kerületi Koordinációs Bizottság

9 fô

7. Kiemelt Fejlesztések Bizottsága

7 fô

8. Kulturális Bizottság

11 fô

9. Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
Ifjúságpolitikai Albizottság

11 fô
5 fô

10. Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság

11 fô

11. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

13 fô

12. Vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság

9 fô

13. Városrendészeti Bizottság

11 fô

14. Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
Közterület-használati Albizottság

11 fô
5 fô

15. Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
Környezetgazdálkodási Albizottság

13 fô
5 fô

16.* Közmûvelôdési és Turisztikai Bizottság

11 fô

* A 16. pont alatti bizottság késôbb alakul meg, hatásköreinek megállapítására azt követôen kerül sor.
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A 63/2006. (XII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete
5. számú melléklet a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az állandó bizottságok feladatköre,
a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
I.
A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRE
1. Általános feladatköre
1.1. Ellátja a Közgyûlés által átruházott egyes hatásköröket.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
1.2. Önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás
alapján hatósági jogkört gyakorol.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (2)
1.3. Továbbítja a közigazgatási (önkormányzati jogkörben hozott hatósági) határozat elleni bírósági felülvizsgálatot kérô keresetlevelet – az ügy irataival
együtt – az illetékes bírósághoz a beérkezéstôl számított nyolc napon belül, ha az elsô fokú közigazgatási határozatot átruházott hatáskör keretében
hozta és határozatát a Közgyûlés fellebbezés alapján elbírálta.
1952. évi III. tv. (Pptv.) 330. § (1),
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 11. § (3)
1.4. Dönt a cél- és mûködési tartalékok intézmények részére történô odaítélésérôl, amennyiben ez tartós
önkormányzati kötelezettséggel nem jár, a fôpolgármester egyetértésével.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (2)
1.5. Véleményezési jogot gyakorol az olyan pályázatok
esetében, amely az önkormányzatokat megilletô
jogok gyakorlását érinti, de pénzbeli kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 1. § (4),
62. § (8), 10. § (1)
1.6. Önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátása érdekében koordinációs, érdekegyeztetô fórumokat
mûködtethet.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (5)

2. A Közgyûlés mûködésével kapcsolatos feladatköre
2.1. Elôkészíti a Közgyûlés döntéseit, szervezi és ellenôrzi a döntések végrehajtását.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
2.2. Elôkészíti feladatkörében a közgyûlési rendelet- és
elôterjesztés-tervezeteket, illetve véleményezi a
mások által elkészített ilyen jellegû tervezeteket.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
2.3. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból
való kizárásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 26. §
2.4. Feladatkörében ellenôrzi a Fôpolgármesteri Hivatalnak a Közgyûlés döntéseinek az elôkészítésére,
illetôleg végrehajtására irányuló munkáját.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 27. §
2.5. Kezdeményezheti a fôpolgármester intézkedését,
ha a hivatal tevékenységében a Közgyûlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati
érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 27. §

3. A fôpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával
kapcsolatos feladatköre
3.1. Kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását a
fôpolgármester ellen.
1994. évi LXIV. tv. (Ptv.) 7. § (1)

II.
A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL
A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE

Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör
1.7. Minden bizottság évente egyidejûleg beszámol a
Közgyûlésnek az átruházott feladat- és hatáskörének ellátásáról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3), 23. § (2)

1. Ellátja mindazon hatásköröket, amelyeket a Közgyûlés rendeletében meghatároz számára.
1990. évi LXV. tv. 9. § (3)

1.8. Ellátja mindazon feladatköröket, melyeket a Közgyûlés számára meghatároz.

2. Jóváhagyja a beruházási vagy felújítási célokmányt
az 500 millió Ft becsült értékhatárt meg nem haladó
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– kivéve az éves költségvetéssel egyidejûleg benyújtott – beruházásnál vagy felújításnál, valamint a
megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
egyetértésével.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (2)
–
3. Dönt a beruházás megvalósítása kapcsán felmerülô
mûködési többletköltségigény esetén a beruházási,
illetve felújítási célokmány jóváhagyásáról, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértésével.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (3)
4. Jóváhagyja a beruházási vagy felújítási engedélyokiratot 15 millió–500 millió Ft értékhatár közötti
beruházásnál vagy felújításnál, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértésével, ha a beruházás
vagy felújítás csak az adott költségvetési évben
jelentkezô kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 12. § (2)

–

5. Egyetértési jogot gyakorol a nemzeti értékhatárt
elérô és afeletti szolgáltatási koncessziót érintô közbeszerzési eljárások megindításával, lezárásával
kapcsolatban a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
által hozott döntések esetében.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
6. A 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet meghatározott eseteiben az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
említett bizottság hozzájárulása szükséges:
– a Gazdasági Bizottság döntéséhez a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, 100 millió forint
egyedi forgalmi értéket el nem érôen,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)
– a fôpolgármester 100 ezer forint egyedi forgalmi
értéket elérô vagy azt meghaladó, 1 millió forint
egyedi értékhatárt el nem érô behajthatatlan fizetési követelés mérséklésérôl, illetve elengedésérôl
szóló döntéséhez,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14/B. § (1) b)
– a Gazdasági Bizottság döntéséhez a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintô hasznosítása – amennyiben az erre vonatkozó szerzôdés
idôtartama a három évet nem haladja meg –, illetve ilyen vagyon megszerzése tárgyában.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
– az önkormányzati intézmény vezetôje döntéséhez
az ingatlan, ingatlanrész ugyanazon bérlô részére
történô, egy évet meg nem haladó ismételt, valamint az egy évet meghaladó, legfeljebb öt évi
idôtartamra történô határozott idejû bérbe, illetve
használatba adása, továbbá 10 millió–50 millió
forint egyedi bruttó könyv szerinti értékhatár,

–

–
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illetve beszerzési értékhatár közötti ingó vagyon
és 10 millió–50 millió forint értékhatár közötti
vagyoni értékû jog megszerzése, elidegenítése,
megterhelése és egyéb módon történô hasznosítása tárgyában,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 19. § (2)
az önkormányzati intézmény vezetôjének döntéséhez a Gazdasági Bizottság elôzetes hozzájárulásával együtt az ingatlan, ingatlanrész határozatlan
idejû, valamint öt évet meghaladó, határozott
idejû bérbe, illetve használatba adása, továbbá
50 millió forint vagy azt meghaladó egyedi bruttó könyv szerinti értékû, illetve beszerzési értékû
ingó vagyon és 50 millió forint vagy azt meghaladó értékû vagyoni értékû jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése és egyéb módon történô
hasznosítása tárgyában,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 19. § (3) a)
az önkormányzati intézmény vezetôjének döntéséhez a Gazdasági Bizottság elôzetes hozzájárulásával együtt az önkormányzati intézmény és
alapítvány vagy társadalmi szervezet között
kötendô, önkormányzati vagyont érintô együttmûködési megállapodás jóváhagyásához, mely
egyidejûleg tartalmazza az alapítványnak vagy
társadalmi szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történô székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást is,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 19. § (3) c)
a Gazdasági Bizottság döntéséhez az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévô közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes gazdasági társaság,
illetve közhasznú társaság legfôbb szerve törvény
által hatáskörébe utalt jogainak gyakorlásához,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (2)
a Gazdasági Bizottság döntéséhez a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott esetekben, az Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése tekintetében, 200 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen,
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (3) a)

7. Egyetértési jogot gyakorol 500 millió forint értékhatárt meg nem haladó beruházás vagy felújítás esetén
a fôpolgármester döntésénél, ha a beruházás vagy
felújítás megvalósítása pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás alapján Budapest Fôváros Önkormányzata pénzeszközeinek átadásával történik.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. §
8. Feladatkörében dönt az általa, valamint a Közgyûlés
által jóváhagyott közszolgáltatási szerzôdésekkel
kapcsolatos beszámolók elfogadásáról.
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9. Jóváhagyja az 500 millió Ft összeget meg nem haladó fejlesztési keretek, keret jellegû elôirányzatok
felosztását.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 6/D. § (2)

4. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein
belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)

10. A Közgyûlés ülését megelôzôen a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsággal egyetemben véleményezi az
500 millió Ft értékhatárt elérô, vagy azt meghaladó
beruházási vagy felújítási célokmány jóváhagyására
vonatkozó elôterjesztést, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (1)

5. Kidolgozza a gép- és mûszerbeszerzések koncepcióját.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)

11. Egyetértési jogot gyakorol a Gazdasági Bizottsággal
egyetemben azon beruházás vagy felújítás esetén a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntésénél,
ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása építési,
illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás alapján kerül megvalósításra.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
12. Javaslatot tesz a Közgyûlés részére egyes folyamatban lévô feladatok leállítására a felmerült költségek
elszámolása mellett.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 21. § (2)

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI
BIZOTTSÁG
1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi
pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének,
vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi
megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi
tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
2. Elôkészíti a fôváros egészségügyi alapellátást meghaladó szakellátást biztosító orvos-szakmai és szervezési koncepciót.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)
3. Dönt az egészségügyi intézmények ágystruktúra-átszervezésének, osztályalapításának, megszüntetésének kérdéseiben.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)

6. Egyezteti a fôváros egészét érintô egészségügyi kérdéseket, javaslatot tesz a regionális egészségügyi
tanácsnak a különbözô tulajdonú egészségügyi intézmények, társadalmi szervezetek, biztosítóintézetek közötti együttmûködésre.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n),
1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 149/A. § (3) b)
7. Hozzájárul az egészségügyi közszolgáltatást végzô
szolgáltató mûködési engedélyében szereplô bármely egészségügyi szolgáltatás ellátásának szüneteltetéséhez.
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. 18. § (1)
8. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát, illetve házirendjét.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4),
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r. 3. § (6)
9. Megtárgyalja az OEP által finanszírozott, valamint a
6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó
költségvetési szervek vezetôi által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak
elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a fôpolgármester
felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
10. Dönt az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 2. § b)
pontja szerinti normatíván belüli kapacitásmódosítás
kezdeményezésérôl, valamint az OEP kapacitáslekötés módosítására vonatkozó határozatának jogerôre emelkedésétôl számított 15 napon belül az
OEP-pel megköti vagy módosítja a kapacitáslekötési
megállapodást.
50/2002. (III. 26.) Korm. r. 2. § b), 11. §, 12. §, 13. §
11. Dönt a normatíván felüli kapacitás befogadásának
kezdeményezésérôl.
50/2002. (III. 26.) Korm. r. 4. § (2)
12. Hozzájárul az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §
b) pontjának ba) és bb) alpontja szerinti megállapodás vagy szerzôdés alapján közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltató szolgáltatásait érintô pályázat benyújtásához.
50/2002. (III. 26.) Korm. r. 4. § (5)
13. Kezdeményezi az egészségügyi közszolgáltatást
finanszírozó szervnél a Fôvárosi Önkormányzat
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fenntartásában lévô egészségügyi szolgáltatók közötti teljesítményvolumen átcsoportosítását, és másik egészségügyi közszolgáltatásért felelôs szervvel
közösen kezdeményezi meghatározott teljesítményvolumen átadását, illetve átvételét.
43/1999. (III. 3.) Korm. r. 27. § (3)
14. Jóváhagyja az illetékességébe tartozó egészségügyi
intézmények – mint egészségügyi szolgáltatók – hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapítására, nyilvánosságra hozatalára, valamint a térítési
díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazó szabályzatot.
284/1997. (XII. 23.) Korm. r. 1. § (6)
15. Elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában
lévô, közszolgáltatást nyújtó gyógyintézetek szakmai tervét.
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r. 6/A. § (3)
16. Jóváhagyja a Fôvárosi Önkormányzattal, mint
egészségügyi közszolgáltatásért felelôs szervvel kötött szerzôdés alapján ellátási kötelezettséggel
egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyógyintézet szakmai tervét.
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r. 6/A. § (4)
17. Az egészségügyi közintézmény vezetôje számára
felmentést adhat a legalább 5 éves vezetôi gyakorlat
megléte alól, valamint az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés és az egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés
megléte alól, ha a pályázó a képzésben részt vesz,
vagy vállalja a képesítésnek a kinevezés adásától
számított 5 éven belül történô megszerzését.
13/2002. (III. 28.) EüM r. 1. § (2), 4. §
18. A Fôvárosi Közgyûlés képviselôcsoportjaival
egyeztetve javaslatot tesz a Fôvárosi Közgyûlés részére a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô
egészségügyi intézmények Tulajdonosi Felügyelô
Tanácsa elnökének és tagjainak megválasztására.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
19. A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô
egészségügyi intézmények Tulajdonosi Felügyelô
Tanácsa fôvárosi önkormányzati képviselô tagjaira
vonatkozó személyi javaslat elôkészítésével egyidejûleg felkéri tagok delegálására az illetékes fôvárosi
kerületi önkormányzato(ka)t, a Visegrádi Önkormányzatot, továbbá az ÁNTSZ Fôvárosi Intézetét, a
Fôvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, a Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetét és a
Fôpolgármesteri Hivatalt.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
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20. Amennyiben a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények Tulajdonosi
Felügyelô Tanácsa(i) megválasztásá(uka)t követô
30 napon belül nem tartja(ák) meg alakuló ülésé(üke)t, újra kezdeményezi a Tanács(ok) megalakítását.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
21. Javaslatot tesz a Fôvárosi Közgyûlés részére a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények Tulajdonosi Felügyelô Tanácsa(i)
tagjainak visszahívására, amennyiben a Tanács(ok)
feladatai(k)nak három egymást követô ülésén nem
tesz(nek) eleget.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
22. Háziorvosi mûködtetési jog megszerzésével összefüggésben elôszerzôdést köt a kérelmezôvel, illetôleg nyilatkozik arról, hogy a mûködtetési jog
megszerzése esetén a kérelmezôt háziorvosként kívánja foglalkoztatni.
18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) n)
23. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô, egészségügyi ágazathoz tartozó közhasznú társaság(ok) legfôbb szervének a 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem
sorolt egyéb jogait.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (8)
24. Kijelöl egyes módszertani feladatok ellátására valamely egyesített szociális intézményt vagy idôskorúak szociális otthonát, és jóváhagyja szervezeti és
mûködési szabályzatát.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 88. § (3),
92/B. § (1) c)
25. Meghatározza a Gyvt. hatálybalépését megelôzôen
nagykorúvá vált intézeti elhelyezett, intézeti, illetve
állami nevelt életkezdô fiatal támogatásának módját.
Errôl, valamint a fôvárosban igénybe vehetô kedvezményes lakáshoz jutás feltételeirôl évenként tájékoztatja a Fôvárosi Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szolgálatát.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 160. § (2)
26. Kialakítja az alapellátást meghaladó szakosított szociális ellátás szakmai irányelveit.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)
27. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények férôhelyeinek növelésérôl, csökkentésérôl, illetve a funkcióváltásról.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (2)
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28. A rehabilitációs intézményben elhelyezett kérésére
dönt a személyi térítési díj 50%-ának elôtakarékosság címén történô elkülönítésérôl.
29/1993. (II. 17.) Korm. r. 24. §
29. Meghatározza a lakásokra vonatkozó pályázati feltételeket, a bérbeadás módját, valamint javaslatot tesz
a pályázat eredményére és a bérlô személyére vonatkozóan.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 9. § (1) és (5)
30. Jóváhagyja a szakosított szociális intézmények házirendjét.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 92/B. § (1) c),
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. r. 7. § (1)
31. Elôkészíti a szakosított szociális intézményekben
mûködô Érdekképviseleti Fórumba a Fôvárosi Önkormányzat fenntartói képviselô tagjainak megválasztását.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 99. §,
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. r. 10. § (1) d)
32. Dönt a Gazdasági Bizottság elôzetes véleménye
alapján a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
lakások elidegenítésérôl, ha azok egy épületen belül
találhatóak, és együttes forgalmi értékük az 500 millió forintot nem haladja meg.
33/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2)
33. A Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
egyetértésével kiírja és elbírálja a lakóépületekre és
infrastrukturális létesítményekre vonatkozó pályázatokat a Fôvárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben, dönt az elnyert támogatás formájáról és
arányáról, évente legalább egyszer beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek, valamint a 2005–2008. éves
idôszakban a szociális városrehabilitációs modellkísérletet bonyolítja.
2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. r. 22. §,
26. § (3), 27. §, 31. § (3) és 35. § (2)–(3)
34. A fôpolgármester által más önkormányzatokkal – ott
élô lakosok szakosított intézményi elhelyezésére –
kötött megállapodást elôzetesen véleményezi.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 90. § (4)
35. Hozzájárul a Gazdasági Bizottság döntéséhez az
egyszeri bérlôkiválasztási jog jogi személyek részére történô biztosításához.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 15. § (3)
36. Véleményezi a rokkantnyugdíjas kivételes méltánylást igénylô körülményeit.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 7. § (3) b)
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37. Meghatározza a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
bérlôkiválasztási jog pályázat útján történô hasznosításánál a pályázati feltételeket és javaslatot tesz a
pályázat eredményére.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 38. § (1) és (5)
38. Kiírja és elbírálja a kerületi önkormányzatok által
igénybe vehetô, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fôvárosi támogatás pályázatait.
55/1997. (X. 17.) Fôv. Kgy. r. 5. § (2)
39. Dönt az intézmény vezetôjének az ellátás megszüntetésérôl szóló írásbeli értesítése ellen a jogosult
vagy törvényes képviselôje által elôterjesztett kérelem alapján az ellátás megszüntetésérôl.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 101. § (3),
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. r. 12. § (3)
40. Az érintett kérelmére dönt az intézmény vezetôjének
az intézményi jogviszony létesítésének elutasítása
elleni panaszról.
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. r. 5/A. § (10)
41. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai programjáról.
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) c)
42. Megtárgyalja a személyes gondoskodást biztosító
ápolást, gondozást nyújtó intézményekben soron kívüli elhelyezést elbíráló Bizottság fenntartói képviselôjének beszámolóját éves tevékenységérôl.
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 16. §
43. A Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
egyetértésével dönt a Fôvárosi Stratégiai Alap felhasználására benyújtott, a városrehabilitációhoz
kapcsolódó pályázatokról.
60/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. r. 3. § (5) a)
44. Megköti a kerületi önkormányzatokkal a Fôvárosi
Stratégiai Alapból az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntésével elnyert kiegészítô támogatás felhasználásáról a támogatási szerzôdést.
60/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. r. 4. § (1)
45. Elôzetesen véleményezi a kerületi önkormányzatok
által megküldött szolgáltatástervezési koncepciót.
1993. évi III. tv. 92. § (7)
46. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein
belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított pénzeszközök elosztására.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)
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47. Dönt a bizottsághoz rendelt költségvetési keretek
felhasználásáról, ezen belül a pályázatok és az egyedi támogatások arányáról. A pályázatok esetében
dönt a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról.
48. Javaslatot tesz a kizárólagos közgyûlési hatáskörbe
tartozó sportcélú keretek felhasználására.
49. Dönt az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fôvárosi pályázat kiírásáról és elbírálásáról.
50. Sportszervezési feladatai körében:
a) segíti a területén tevékenykedô sportszövetségek
mûködésének alapvetô feltételeit,
b) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel
a családok sportjára, a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
c) közremûködik a sport népszerûsítésében, a
mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
d) közremûködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
2004. I. tv. 55. § (3) a), c), f), g)
51. Együttmûködik a sporttevékenységet végzô sportszövetségekkel és szakszövetségekkel, sportszervezetekkel, valamint a fôtevékenységként sporttal foglalkozó szervezetekkel.
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 5. § (1) d)
52. Egyes sportfeladatainak ellátásában egyéb intézményekkel, létesítményekkel és szervezetekkel is
együttmûködhet. Bevonhat a sportot fôtevékenységként végzô vállalkozásokat és gazdasági társaságokat is.
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 6. § (1), (2)
53. Elôkészíti a sport hosszú távú fejlesztési céljainak
megfelelô fôvárosi sportkoncepciót és gondoskodik
annak megvalósításáról. E fejlesztési célkitûzésekkel összhangban együttmûködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.
2004. évi I. tv. (Stv.) 55. § (1) a), b)
54. Segíti a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nôk és a családok sportjának, a hátrányos
helyzetû társadalmi csoportok és a fogyatékosok
sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvényeknek a lebonyolítását.
2004. évi I. tv. (Stv.) 55. § (3) c),
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § c), d), e), g), i)
55. Közremûködik a szakszövetségekkel együttmûködve – a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelem-
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mel – a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben, valamint az egészséges életmóddal összefüggô felvilágosító tevékenységben.
2004. évi I. tv. (Stv.) 55. § (3) b),
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § a), p)
56. Segíti az utánpótlás-nevelés fejlesztését, támogatását.
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § e)
57. Segíti – a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel – a területi sportszövetségek és szakszövetségek, sportszervezetek, illetve a sporttal fôtevékenységként foglalkozó szervezetek mûködését,
sportvállalkozások ösztönzését, mûködési feltételeinek javítását.
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § j), o)
58. Gyakorolja az alapító kizárólagos hatáskörébe nem
tartozó hatásköröket az Iharos Sándor Sport Közalapítvány tekintetében.
59. Dönt a fôvárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemény naptártervbe való bekerülésérôl, a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (7)
60. Javaslatot tesz a fôvárosi közterületi futó, kerékpáros és görkorcsolya sportesemények esetében a közterület-használati hozzájárulás megadására.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (5)
61. Kidolgozza a Budapest fôváros közigazgatási határán belül lebonyolításra kerülô nemzetközi sportesemények megrendezésével kapcsolatban a Fôvárosi
Önkormányzat szerepvállalásának formájára és mértékére vonatkozó javaslatot. Javaslatot tesz a Fôvárosi Közgyûlésnek a nemzetközi sportesemények
támogatására.
57/2005. (IX. 16.) Fôv. Kgy. r. 4. § (1), 5. § (3),
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § n)

ESÉLYEGYENLÔSÉGI,
FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI
ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG
1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi
pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének,
vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi
megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
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megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
2. Figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4) b)
3. Részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4) c)
4. Gyakorolja a Budapesti Munkaerôpiaci Intervenciós
Központ igazgatója kinevezése elôtt a Fôvárosi Önkormányzat egyetértési jogát.
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12. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó közmûvelôdési intézmények szervezeti
és mûködési szabályzatát és éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, mûködésének módját és feladatait.
1997. évi CXL. tv. 78. §
13. Véleményezési jogot gyakorol a kisebbségi önkormányzatok gazdasági feladatai vitelére vonatkozó
külön megállapodások kérdésében.
1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 68. § (3)
14. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által,
tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz
a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
5. Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsággal közösen
jóváhagyja a Budapesti Munkaerôpiaci Intervenciós
Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, elfogadja az éves szakmai tervét, az átképzési feladatokra kiírt pályázatokat elbíráló zsûribe tagot delegál.
6. Véleményezi a fôvárosi szakképzési koncepciót.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 86. § (3) b)
7. Véleményezi a szakképzô iskolák pedagógiai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) e)
8. Figyelemmel kíséri a középfokú szakképzettséget
szerzett pályakezdô fiatalok munkaerô-piaci keresletét, elhelyezkedési esélyeit.
9. Elôzetesen jóváhagyja a fogyatékossággal élô munkavállalók, illetve ügyfelek munkavégzését, életvitelét elôsegítô akadálymentesítô fejlesztést megvalósító adóalanynak a helyi iparûzési adókedvezmény
igénybevételére vonatkozó fejlesztési célját és költségvetését.
21/1991. (IX. 5.) Fôv. Kgy. r. 2. § (8)
10. Gyakorolja a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatköröket, a
Gazdasági Bizottság elôzetes véleménye alapján.
11. Eljár a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai, valamint az emberi jogok biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatok ügyében más szervek hatáskörébe nem tartozó esetekben.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (4)

1. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonával
való rendelkezési jogról szóló rendelet értelmében
reá háruló jogokat és ezzel összefüggésben elôkészíti a Fôvárosi Közgyûlés döntéseit a Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Zrt. tevékenységével és
a fôváros vagyonával kapcsolatban.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 80. § (1)
2. Véleményezési jogot gyakorol az állam nevében történô koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati
kiírás az önkormányzatot egyébként megilletô jogok
gyakorlását, illetve egyéb feladat teljesítését érinti.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 5. § (2)
3. Nyilatkozik a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság véleményének figyelembevételével a földkiadás lezárását követôen a szövetkezet
használatában lévô, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok mûtárgyai,
továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
4. Dönt az épített környezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3)
bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény
megállapodással történô rendezésérôl 100 millió Ft
értékhatárig a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hozzájárulásával.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)
5. Dönt az épített környezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 200 millió Ft
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egyedi értékhatárig a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hozzájárulásával.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)
6. A 4–5. pont alapján hozott határozatairól félévente
beszámol Budapest Fôváros Közgyûlése elôtt.
7. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
mûemlékeken szükségessé váló kármegelôzô intézkedések megtételérôl, a károk bekövetkezése esetén
az elhárításban való közremûködésrôl, illetve ezekrôl
értesíti az állami mûemlékvédelmi szervezetet.
2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)
8. Egyetértési jogot gyakorol a nemzeti értékhatárt
elérô és afeletti, valamint közösségi értékhatárt elérô
értékû és afeletti építési koncessziót érintô közbeszerzési eljárások megindításával, lezárásával kapcsolatban a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által hozott döntések esetében.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
9. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén:
– a bérlô kiválasztásáról, a bérleti és megszerzési
díj összegérôl, a bérbeadás idôtartamáról, módjáról, a 40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. rendeletben
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben nem szabályozott egyéb feltételeirôl,
– a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatt a versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, vagy mellôzésérôl.
40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 8. § és 10. §
10. Versenyeztetési eljárás mellôzése esetén kiválasztja
a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlôjét az alkalmi célú igénybevétel kivételével.
40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 17. § és 18. § (1) d)
11. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésérôl, ha annak helyi forgalmi értéke nem haladja meg az 500 millió forintot.
40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 31. § (2)
12. A 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén dönt
a) a helyiség tulajdonjogának
– ingyenesen, valamint
– a helyiség forgalmi értéknél kisebb vételárért,
vagy
– fizetési kedvezménnyel történô
átruházásáról, illetve
b) helyiség ingyenes használatba adásáról, valamint
– használati jog utólagos rendezésérôl
– a kedvezményes bérbeadásról
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– a 40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 26. § (6) bekezdésében foglaltaktól a bérlô számára kedvezôbb pénzbeli térítés megállapításáról, továbbá
– a tulajdonosi jogok gyakorlása során egyéb
kedvezmény nyújtásáról.
40/2006. (VII. 14.) Fôv. Kgy. r. 35. §
13. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság döntése elôtt elôzetesen véleményt nyilvánít a Fôvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévô lakások elidegenítésérôl, ha azok egy épületen belül találhatók, és
együttes forgalmi értékük az 500 millió Ft-ot nem
haladja meg.
33/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2)
14. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében, az adásvételi szerzôdésben szereplô 500 millió forint egyedi értékesítési értéket el
nem érô vagyon kapcsán.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 11. § a)
15. Engedélyezi gazdasági és közhasznú társaság alapítását, gazdasági és közhasznú társaságban érdekeltség szerzését az önkormányzati tulajdonú, illetve
irányítású vagyonkezelô szervek részére 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen – az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával – ha az önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású vagyonkezelô szervek alapító okirata (létesítô okirata) vagy jogszabály
másként nem rendelkezik.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13. § (6) a)
16. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(1) bekezdésében meghatározott esetekben, 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen, az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)
17. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben,
az Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése tekintetében, 200 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (3) a)
18. Az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintô perbeni vagy peren kívüli egyezséget köt
500 millió forint perértéket, illetve egyedi értékhatárt el nem érôen, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hozzájárulásával.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14/A. § a)
19. Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát
nem érintô hasznosítása – amennyiben az erre vonat-
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kozó szerzôdés idôtartama a három évet nem haladja meg –, illetve ilyen vagyon megszerzése tárgyában.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
20. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban elektronikus hírközlési építmények és az ezekkel összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésével,
bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben az
ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatti kártalanítással, valamint a Ptk. 108. § (2) bekezdésében
szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tulajdonosi hozzájárulása esetén.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (6)
21. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény), azok alatt vagy felett, illetôleg abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési építmény és az ezekkel
összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben
– amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve
építési engedély szükséges – az építési jogosultság
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az
ellenszolgáltatás kérdésében.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (7)
22. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 4.
§-ában meghatározott korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben 200 millió forint értékig, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes
szakmai bizottság hozzájárulásával, tekintettel a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13. § (6) bekezdésében, valamint a 19. §-ában megjelölt feltételekre és kivételekre.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 18. §

2041

ingó vagyon és 50 millió forint vagy azt meghaladó értékû vagyoni értékû jog megszerzése, elidegenítése, megterhelése és egyéb módon történô
hasznosítása,
b) ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejû bérbe,
illetve használatba adása,
c) az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy
társadalmi szervezet között kötendô önkormányzati vagyont érintô olyan együttmûködési megállapodás jóváhagyása, mely egyidejûleg tartalmazza az alapítványnak vagy társadalmi szervezetnek az önkormányzati intézmény címére
történô székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 19. § (3)
25.
26.
27. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 500 millió forint
egyedi forgalmi értéket el nem érô forgalomképes
önkormányzati ingatlan és ingó vagyon felett, a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (4)–(6)
bekezdéseiben meghatározott kivételekkel és tekintettel a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 21. § (1) b)
28. 300 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érô
forgalomképes önkormányzati ingatlan vagy ingó
vagyon esetén a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §-ában foglaltak figyelembevételével vagyonkezelési szerzôdést köthet.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 21. § (2)
29. Dönt a forgalomképes vagyon Fôvárosi Önkormányzat részére történô megszerzésérôl és megterhelésérôl – a zálogjoggal való megterhelést kivéve –
300 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 21. § (4)

23. A Fôvárosi Önkormányzat által céljelleggel támogatott intézményi beruházással kapcsolatos ingatlan, ingatlanrész vagy tulajdoni illetôség megszerzésérôl
szóló döntésével egyidejûleg meghatalmazhatja az intézmény vezetôjét az adásvételi szerzôdés aláírására.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 18. § (2)

30. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol a Fôvárosi
Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Szabályzata alapján hatáskörrel rendelkezô szerv döntése tekintetében, amennyiben a forgalomképes ingatlan
vagyon megszerzése a közbeszerzésekrôl szóló
2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 21. § (5)

24. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol az SZMSZ 6.
számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottsággal együtt önkormányzati intézmény vezetôjének
következô döntései tekintetében:
a) 50 millió forint vagy azt meghaladó egyedi bruttó könyv szerinti értékû, illetve beszerzési értékû

31. A portfólió vagyon tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat az egymilliárd forint egyedi forgalmi
értéket el nem érô forgalomképes önkormányzati vagyon felett a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
22. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel, továbbá a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. §
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(6) bekezdésében meghatározottak és a közüzemi
tevékenységet ellátó társaságok kivételével, valamint a 23. §-ban foglalt eltérésekkel.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (3) b)
32. 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érô
forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon esetén a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (2)
bekezdése szerint vagyonkezelési szerzôdést köt.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (4)
33. A portfólió vagyon tekintetében dönt a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (5)–(6) bekezdése
szerinti értékesítés esetén egymilliárd-hatszázmillió
forint együttesen számított forgalmi értékig az
értékesítésrôl, illetve a szerzôdéses vagyonkezelésbe
adásról, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy
adott gazdasági társaságban meglévô társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg
az egymilliárd forintot.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (5)
34. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenôrzi a
vagyonkezelô szervek portfólió kezelési tevékenységét. Ennek érdekében teljes körû betekintést nyerhet
a vagyonkezelô szervek vagyonkezeléssel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót,
elszámolást kérhet – a szerzôdésben meghatározott
körben –, ellenôrizheti a megkötött szerzôdéseket,
vizsgálhatja a vagyonkezelô hitelképességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A vizsgálat eredményérôl évente, illetve szükség szerint beszámol a
Fôvárosi Közgyûlésnek.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (7)
35. A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történô átalakulásával létrejött társaságokban a társasági részesedések részbeni vagy teljes körû értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény elôírásait kell alkalmazni:
a) az egyszemélyes társaságokban a tagsági, részvényesi jogokat megtestesítô részvények, üzletrészek teljes körû vagy részleges értékesítését elôkészíti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció
során, továbbá az értékesítésre, valamint annak
feltételeire (mértékére, ütemezésére, lebonyolítás
módjára, pénzügyi és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti,
gondoskodik a közgyûlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;
b) az egyszemélyes társaságok tagsági joga értékesítésével kapcsolatban meghatározza az érintett
társaság privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pályázati kiírás irányelveit, véleményezi a tanácsadó cégek által a kiírt pályázatra
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benyújtott pályamûveket, dönt a privatizációs
tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véleményezi a
privatizációra vonatkozó valamennyi javaslatot,
ellenôrzi a privatizálásban érintett társaságok
munkavállalói érdekképviseleti szerveivel való
egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerzôdés
szerinti teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);
c) állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévô
részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a
forgalmazó személyek kiválasztására irányuló
pályázati kiírásról, a pályázatok értékelésérôl és
elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendô tanácsadó szerzôdésrôl és ellenôrzi a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart
vele. Együttmûködik – tôzsdei értékesítés esetén –
a tôzsdetag forgalmazóval kötendô bizományosi
szerzôdés megkötésében;
d) a Fôvárosi Közgyûlés döntésének megfelelôen,
annak keretei között:
– pályázatokat ír ki,
– jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az Információs Memorandumot,
– elfogadja a Fôvárosi Közgyûlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes idôtervét,
– meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének és bírálatának szempontjait,
– dönt a pályázati eljárást megelôzô elôminôsítés esetén a pályázati eljárásban részvételre
jogosultak körérôl, továbbá – többfordulós pályázati eljárás esetén – a második vagy további fordulóba jutó pályázók körérôl,
– meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége nélkül a nyertes pályázóval kötendô
szerzôdések tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetôk,
– a Fôvárosi Közgyûlés vagy a Gazdasági Bizottság által kijelölt személyekbôl álló elôzetes
bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejûleg a pályázat
nyertesével megkötendô részvény/üzletrész
adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb
szerzôdések tervezetét döntés végett a Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti.
36. Lemond a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
elôbérleti jogról a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közlekedési jelzôlámpás csomópontok
vezérléséhez szükséges alépítmény- és védôcsôrendszer szabad kapacitásának továbbhasznosításával
kapcsolatos elôbérleti jog tárgyában benyújtott meg-
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keresés esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az
elôbérleti jog gyakorlásához önkormányzati érdek
fûzôdik, úgy a kérelmet döntésre a Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti.

43. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)

37. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hozzájárulásával dönt az egyszeri bérlôkiválasztási jog
jogi személyek részére történô biztosításáról.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 15. § (3)

44. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Közhasznú Társaság legfôbb szervének a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb jogait.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (5)

38. Egyetértési jogot gyakorol azon beruházás vagy
felújítás esetén a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntésénél, ha a beruházás vagy felújítás megvalósulása építési, illetve szolgáltatási koncessziós
megállapodás alapján került megvalósításra.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
39. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
40. Elôkészíti a Közgyûlés döntéseit a kereskedelmi,
turisztikai, kisvállalkozás-fejlesztési feladatok tekintetében.
41. Gyakorolja az elôzetes hozzájárulás jogát a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnokok,
piacok és üzletközpontok területén lévô 200 m2-t
meghaladó helyiség, ingatlanrész, illetve ingatlan
határozatlan idejû vagy egy évet meghaladó határozott idejû bérbeadásához.
37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 3. § (7)
42. Gyakorolja a hozzájárulási jogát a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnok, piac és üzletközpont ingatlanok, ingatlanrészek elidegenítése,
megterhelése, gazdasági társaságba történô bevitele
esetén a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 18. §
(1) bekezdés a) pontja és a 19. § (3) bekezdése alkalmazásával.
37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 9. §

45. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévô BTH Budapesti Turisztikai Kht.
legfôbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb
jogait.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (6)
46. Dönt a taxiállomás létesítéséhez, bôvítéséhez és áthelyezéséhez szükséges, valamint a taxiállomásokon
létesítendô szolgáltató- és hirdetôberendezéssel, valamint utcabútorral kapcsolatos építési engedélyhez
elôírt tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (5)
47. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületen a taxiállomás létesítésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról az 59/1999. (XI. 18.)
Fôv. Kgy. rendelet szabályainak megfelelôen.
59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. r. 3. § (2)
48. Dönt a taxiállomásokon létesítendô hirdetôberendezéssel, reklámhordozóval, valamint utcabútorral
kapcsolatos közterület-használati ügyekben.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. § (3)
49. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által,
tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz
a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
50. Összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit
az országos érdekekkel, gondoskodik a turisztikai
értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról,
valamint összehangolja a turisztika helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. §
51. Elôzetesen engedélyezi – rendkívül indokolt esetben – az árusítóhely tartós helyhasználó általi albérletbe adását.
37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. r. 5. §

2044

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi
pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének,
vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi
megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott
magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi
tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
2. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)
3. Véleményt nyilvánít a Fôvárosi Információs Rendszer tartalmi, stratégiai kérdéseiben.
1990. LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § p)
4. Közremûködik a kerületi önkormányzatokkal együttmûködve a Fôvárosi Információs Rendszer kialakításában.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § p)
5. Dönt – a fôpolgármester javaslatára – az Információgazdálkodási Alap felhasználásáról.
86/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 3. § (2)
6. Évente beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek – a zárszámadásról szóló rendelettervezet tárgyalásával
egyidejûleg – az Információgazdálkodási Alap felhasználásáról.
86/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. §
7. Kiírja és elbírálja – a fôpolgármester javaslatára – a
fogyatékos személyek információs esélyegyenlôségének megteremtéséhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó pályázatot.
87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 8. § (1), 11. §
8. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által,
tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz
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a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
9. Javaslatot tesz az Információgazdálkodási Alapból
finanszírozott, a fogyatékos személyek információs
esélyegyenlôségérôl szóló 87/2001. (XII. 20.) Fôv.
Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó, az információtechnológia eszközeihez és az információs társadalom vívmányaihoz való szélesebb körû lakossági
hozzáférés, valamint információtechnológiai eszközök használatát és az informatikai tudásbázis növelését elôsegítô, közösségi célokat szolgáló nyilvános
pályázatok tartalmára, szakmai szempontból értékeli a beérkezô pályázatokat, javaslatot tesz a Fôvárosi Közgyûlésnek a nyertes pályázók kiválasztására,
valamint ellenôrzi a Fôvárosi Közgyûlés által megkötött támogatási szerzôdésben foglalt kötelezettségek betartását és teljesítését.
86/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 4/B. §,
4/C. §, 4/E. §
10. Írásban értesíti – a döntéstôl számított 20 munkanapon belül – a fogyatékos személyek információs
esélyegyenlôségének megteremtéséhez kapcsolódó
támogatásokra kiírt nyilvános pályázat elbírálásának
eredményérôl a pályázókat, továbbá megköti a támogatás felhasználásának feltételeirôl szóló szerzôdést.
87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 13. §
11. A fogyatékos személyek információs esélyegyenlôségének megteremtéséhez kapcsolódó támogatásokra kiírt nyilvános pályázaton informatikai támogatást elnyert fogyatékos fôvárosi lakos halála miatti
szerzôdésmegszûnés esetén, az elhunyt hozzátartozójának, illetve a rendelet szerinti más fogyatékos
fôvárosi lakos egyedi kérelme alapján, a rendeletben
foglalt méltányossági támogatás feltételeinek fennállása esetén az Informatikai Bizottság méltányosságból dönthet úgy, hogy az informatikai támogatással juttatott eszköz új szerzôdéssel a kérelmezô
használatába kerüljön, a megszûnt szerzôdésben
meghatározott idôpontig.
A méltányossági támogatás feltétele, hogy az Informatikai Bizottság döntése szerint a kérelmezô a
Bizottság által megállapított határidôn belül az
Informatikai Bizottsággal a támogatási szerzôdést
megkösse.
87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 16. §
12. Dönt és megállapodást köt a pályázó részére használatra adott eszközök tulajdonjogának azok üzembe
helyezésétôl számított két év elteltével történô térítésmentes átengedése tárgyában.
87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 17. §
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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
1. Ellenôrzi feladatkörében a Fôpolgármesteri Hivatalnak a Közgyûlés döntéseinek az elôkészítésére, illetôleg végrehajtására irányuló munkáját.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 27. §
2. A Fôvárosi Választási Bizottságba és a fôvárosi országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottságokba – póttag hiányában – új tagot választ.
1997. évi C. tv. 27. § (1)
3. A képviselôcsoportok által elôterjesztett javaslat
alapján dönt a közgyûlési szavazások több, mint
25%-ában részt nem vevô képviselôk hiányzásának
igazolásáról, továbbá a kötelezettségeit megszegô
képviselô tiszteletdíjának maximum 12 havi idôtartamú csökkentésérôl, illetôleg a természetbeni juttatás ugyanilyen idôtartamú megvonásáról.
1994. évi LXIV. tv. 17. § (2)

KERÜLETI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG
1. Felügyeli a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatát, figyelemmel kíséri a közös feladatokat, javaslatot tesz az együttmûködés
irányaira.
2. Véleményezheti a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatát érintô elôterjesztéseket és ellenôrzi az ezek alapján meghozott döntések végrehajtását.

KIEMELT FEJLESZTÉSEK BIZOTTSÁGA
1. Kidolgozza és a Közgyûlés elé terjeszti a Városházatömb, Városligeti Mûjégpálya rekonstrukciós
programja, Közraktárak, az Óbudai Gázgyár hasznosítása és az Erzsébet tér rendezése, a Kvassay úti
áttörés kiemelt fejlesztések (a továbbiakban együtt:
kiemelt fejlesztések) tervezetét.
2. Összehangolja a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos
feladatokat.
3. Egyeztetést folytat a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatosan az illetékes állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel.
4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a
kiemelt fejlesztéseket érintô pénzügyi, költségvetési
és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos közgyûlési
és bizottsági elôterjesztések tekintetében.
5. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként
feladatkörébe tartozó, a kiemelt fejlesztésekkel kap-
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csolatos ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának képviselôjét
meg kell hívni.
6. Ellenôrzi a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex,
több bizottságot is érintô testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.
7. Félévente beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek a kiemelt fejlesztések helyzetérôl, az aktuális feladatokról.
8. Dönt a kiemelt fejlesztésekkel kapcsolatos egyszerû
közbeszerzési eljárásokban, illetve elôkészíti a kiemelt fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzéseket.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
9. A Gazdasági Bizottság döntését követôen, a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, 100 millió forint
egyedi forgalmi értéket el nem érôen a kiemelt fejlesztések tekintetében, mint az SZMSZ 6. számú
melléklete szerinti illetékes bizottság jár el.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 14. § (2)
10. A forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogát nem
érintô hasznosítása – amennyiben a vagyontárgyak
hasznosítására irányuló szerzôdések idôtartama a
három évet nem haladja meg – továbbá ilyen vagyon
megszerzése esetén a kiemelt fejlesztések tekintetében, mint az SZMSZ 6. számú melléklete szerinti
illetékes szakmai bizottság jár el.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
11. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlását tekintve a 200 millió Ft egyedi forgalmi értéket el nem érôen a kiemelt
fejlesztések esetében, mint az SZMSZ 6. számú
melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság jár el.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 18. § (1) a)
12. A célokmányt jóváhagyja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértésével a kiemelt fejlesztések
esetében 500 millió Ft becsült értékhatárt meg nem
haladó – kivéve az éves költségvetéssel egyidejûleg
benyújtott – beruházásnál vagy felújításnál.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (2)
13. A 15 millió és 500 millió Ft értékhatár közötti engedélyokiratot jóváhagyja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértésével a kiemelt fejlesztések tekintetében (kivéve az éves költségvetés jóváhagyására irányuló elôterjesztéssel egyidejûleg benyújtott
és a közgyûlés határozatával elfogadott valamennyi
okiratot).
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 12. § (2)
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14. Ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása építési,
illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás szerint kerül megvalósításra a kiemelt fejlesztések
tekintetében, mint érintett szakmai bizottság jár el.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
15. Elôzetesen hozzájárul a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Zrt. 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 19/A. § (3) bekezdése szerinti döntéseihez.
16. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen megilletô elôvásárlási
jog tekintetében az adásvételi szerzôdésben szereplô
500 millió forint egyedi értékesítési értéket el nem
érô vagyon tekintetében, amennyiben a vagyon a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Zrt. által a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
3. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott
vagyon hasznosítási céljaihoz kapcsolódik.
17. Gyakorolja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. legfôbb szervének a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében
fel nem sorolt egyéb jogait.
18. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenôrzi a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.
portfóliókezelési tevékenységét. Ennek érdekében
teljes körû betekintést nyerhet a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. vagyonkezeléssel
kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdésben meghatározott körben –, ellenôrizheti a megkötött
szerzôdéseket, vizsgálhatja a vagyonkezelô hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve szükség szerint beszámol a
Fôvárosi Közgyûlésnek.
19. Jóváhagyja a Budapest Fôváros Önkormányzata és a
Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs
Zrt. között létrejött önkormányzati vagyon hasznosítására és kezelésére vonatkozó szerzôdésben meghatározott eljárási rendet.

KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
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megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
2. Egyetértési jogot gyakorol a közgyûjteményi, közmûvelôdési intézményekben – fôosztályvezetô kivételével – magasabb vezetô megbízásával és annak
visszavonásával kapcsolatban, amennyiben a magasabb vezetô tekintetében nem a fenntartó gyakorolja
a munkáltatói jogokat.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3),
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 7. § (9)
3. Egyetértési jogot gyakorol a megszûnt múzeum
anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyûjtemény kijelölésével kapcsolatban.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 115. §
4. Jóváhagyja a fôvárosi múzeumi szervezet éves munkatervét és költségvetési elôirányzatát.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 113. §
5. Jóváhagyja az önkormányzati levéltár munkatervét,
illetôleg beszámolóját.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 116. §
6. Egyetértési jogot gyakorol a megszûnô önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 118. §
7. Meghatározza a Közgyûlés által fenntartott könyvtár
feladatait, használati szabályzatát, irányítja és ellenôrzi a könyvtár tevékenységét, valamint jóváhagyja szervezeti és mûködési szabályzatát.
1997. évi CXL. tv. 68. §
8. Dönt – emlékmû kivételével – mûvészeti alkotás
közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú
épületen való elhelyezésérôl, áthelyezésérôl, lebontásáról és felújításáról. A döntéshez szakvéleményt
szerez be a mûalkotás mûvészi értékére vonatkozóan. Döntéséhez kikéri a kerületi önkormányzatok
véleményét és a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság egyetértését is.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 109. § (1)–(2)
9. A Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsággal
kiírja a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatot.
54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. r. 15. § (2)
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10. Egyetértési jogot gyakorol a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatok elbírálásánál.
54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. r. 15. § (5)
11. Szakvélemény kikérésével védi a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévô mûvészeti alkotásokat.
Új elhelyezés esetén véleményezési jogot gyakorol.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 109. § (3)
12. A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô kulturális javak, illetôleg levéltári anyag tekintetében a
vagyon feletti rendelkezési jogot külön jogszabályoknak a rendelkezési jog korlátozására irányuló
szabályai szerint gyakorolja a Gazdasági Bizottsággal együtt.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 120. §
13. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát, valamint a közösségi színterek, illetve
közmûvelôdési intézmények éves munkatervét.
1997. évi CXL. tv. 78. § (5) b),
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)
14. Elôzetes véleményezési jogot gyakorol a fôpolgármesternek a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a
Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar
Köztársaság Babérkoszorúja díj adományozására
tett javaslatával kapcsolatban.
99/1996. (VII. 10.) Korm. r. 5. § (3)
15. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô, kulturális ágazathoz tartozó közhasznú társaság legfôbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb
jogait.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (4)
16. Véleményezi és a Közgyûlés elé terjeszti a közösségi színtér vagy közmûvelôdési intézmény mûködtetésére irányuló közmûvelôdési megállapodástervezetet.
1997. évi CXL. tv. 78. § (3)
17. Egyedi közmûvelôdési megállapodásokat köt – külön döntések alapján – a szakmai mûhelyekkel, Budapest egészének kulturális életét gazdagító közmûvelôdési tevékenységek megvalósítása érdekében.
43/1998. (IX. 24.) Fôv. Kgy. r. 5. § (3)
18. Jóváhagyja a kulturális intézmények kulturális szakembereinek hétéves továbbképzési tervét, illetve annak módosítását.
1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4), (6)
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19. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által,
tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz
a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
20. Véleményezi a „Csengery Antal Díj” adományozására vonatkozó fôpolgármesteri javaslatot.
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. r. 4. § (7)

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI BIZOTTSÁG
1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a Bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 53/A. § (1)
2. A Közgyûlés elé terjeszti a kollégiumi és a nemzeti
és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, a középiskolai és szakiskolai ellátásról, a felnôttoktatásról,
az alapfokú mûvészetoktatásról, a továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésrôl kialakított koncepciót. A Közgyûlés elé terjeszti
továbbá az olyan sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók nevelésérôl, oktatásáról kialakított koncepciót, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 86. § (3), 87. § (1) e)
3. Kijelöli a kilenc-tizedik évfolyamon kötelezô felvételt biztosító szakiskolát.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 66. § (2)
4. Jóváhagyja a fôvárosi fenntartású iskolák és kollégiumok pedagógiai programját, valamint a fôvárosi
fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai
programját.
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f),
1997. évi XXXI. tv. (Gytv.) 104. § (1) d)
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5. Véleményezi és a Közgyûlés elé terjeszti a fôvárosi
fenntartású iskolák, kollégiumok, gyermekvédelmi
intézmények feladatváltozását.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (3),
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) a)

14. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) d),
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)

6. Jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti azon megállapodást, amely a munkamegosztás és a felelôsségvállalás, valamint az elôirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét rögzíti.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 14. § (5) b)

15. Kijelöli a kiemelkedô képességû tanulókkal foglalkozó kollégiumot.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 43. § (1)

7. Véleményezési jogot gyakorol az oktatás-nevelés és
a gyermekvédelem területét érintô önkormányzati
feladatváltozásokkal kapcsolatban.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § n)
8. Együttmûködési megállapodás megkötését kezdeményezi a fôpolgármester egyetértésével a közoktatással összefüggô körzeti jellegû szolgáltatások
megszervezésére a fôváros területén mûködô önkormányzatokkal.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 89. §
9. Elôzetes véleményezési jogot gyakorol a Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottsággal együttmûködve a fôpolgármester és a nem állami oktatási-nevelési intézmények fenntartói közötti megállapodás megkötésénél,
amely önkormányzati feladat ellátását biztosítja.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 81. §
10. Az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsággal közösen jóváhagyja a Budapesti Munkaerô-piaci Intervenciós Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, elfogadja az éves
szakmai tervét, az átképzési feladatokra kiírt pályázatokat elbíráló zsûribe tagot delegál.
11. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózatmûködtetési, fejlesztési és pénzügyi tervet.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 88. § (1)
12. Elôkészíti az iskolaszékekben és a gyermekvédelmi
intézményekben mûködô érdek-képviseleti fórumokba a Fôvárosi Önkormányzat fenntartói képviselôinek megválasztását.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 60. § (3) a),
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 35. § (2) d)
13. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási,
illetve pedagógiai programjában meghatározott
feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét. Értékeli a gyermekvédelmi intézmény szakmai programjában meghatározott szakmai munka eredményességét.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)

16. Véleményezési jogot gyakorol a közoktatás feladatainak támogatására létrehozandó Közalapítvánnyal
kapcsolatban.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 119. § (1)
17. Jóváhagyja a szakmai szolgáltató szervek középtávú
és éves munkatervét.
10/1994. (V. 13.) MKM r. 5. § (1)–(2)
18. Gondoskodik a gyermekek védelmét ellátó intézményben dolgozó szakemberek képzésérôl és továbbképzésérôl.
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) f)
19. Ellenôrzi a gyermekek védelmét ellátó intézmény
házirendjének, valamint más belsô szabályzatainak
jogszerûségét és ennek eredményeképpen felhívja az
intézmény vezetôjét a jogszabálysértés orvoslására,
illetve annak eredménytelensége esetén a jogsértô
házirendet vagy szabályzatot megsemmisíti.
1997. évi XXXI. tv. 104. § (3)
20. Elôkészíti az alapmûveltségi és az érettségi vizsgabizottságba a Fôvárosi Önkormányzat fenntartói
képviselôinek megválasztását.
100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 17. § (3),
24/1997. (VI. 5.) MKM r. 17. § (3)
21. Kezdeményezi a fôvárosi gyámhivatalnál – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó mûködési engedéllyel rendelkezô gyermekjóléti szolgálatok és lakásotthonok közül – a
módszertani feladatokat ellátó intézmény kijelölését.
1997. évi XXXI. tv. (Gytv.) 96. § (7)
22. Jóváhagyja a fôvárosi fenntartású két tanítási nyelvû
gimnázium és szakközépiskola, valamint az értelmi
fogyatékos tanulókat nevelô és oktató általános iskola, speciális szakiskola és a készségfejlesztô speciális szakiskola vonatkozásában a közoktatásról szóló
törvény 23. §-ára tekintettel elkészített sajátos helyi
tantervet.
2/2005. (III. 1.) OM r. 3. §,
26/1997. (VII. 10.) MKM r. 1. § (4)
23. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô, oktatási ágazathoz tartozó közhasznú társaság
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legfôbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb
jogait.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (6)
24. Megadja a fenntartói nyilatkozatot a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési
intézmények szakmai pályázatához, ha a pályázott
feladat ellátása költségvetési többlettámogatást nem
igényel.
25. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által,
tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz
a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
26. Jóváhagyja a fôvárosi fenntartású közoktatási intézmények minôségirányítási programját és házirendjét.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 40. § (9)–(10),
129. § (6), (8)
27. Megadja a fenntartói egyetértô nyilatkozatot a
6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó
költségvetési intézmények fejlesztési megállapodásához.
13/2004. (IV. 27.) OM r. 6. § (2)
28. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a
kollégiumban szervezhetô csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) c)
29. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát, szakmai programját, valamint jogszabály elôírása alapján az intézmény házirendjét.
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) c)
30. Kijelöli az illetékességébe tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények érdek-képviseleti fórumaiba a fenntartó képviselôit.
1997. évi XXXI. tv. (Gytv.) 35. §
31. Jóváhagyja az önállóan gazdálkodó fôvárosi fenntartású közoktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek közötti együttmûködési megállapodást.
1993. évi LXXVI. törvény 19. § (3)
32. Dönt a 6. számú melléklet szerint illetékességi körébe tartozó szakképzô iskolák szakmai tanácsadó
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testületébe tag delegálásáról, a fenntartói képviselet
hároméves idôtartamra történô ellátásáról.
1993. évi LXXVI. tv. 8. § (2)
33. Egyetértési jogot gyakorol a Fôvárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadói névjegyzékbe történô felvételre
kiírt pályázattal kapcsolatban.
10/1994. (V. 13.) MKM r. 8. § (3)
34. Megköti a felsôoktatási intézmény, a szakközépiskola fenntartója és a szakközépiskola között létrejövô
megállapodást.
79/2006. (IV. 5.) Korm. r. 4. § (1)

PÉNZÜGYI ELLENÔRZÔ BIZOTTSÁG
1. Ellenôrzi a közgyûlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintô
testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott
döntésekre.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
2. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott
ellenôrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett
ellenôrzésekrôl tájékoztatást kérhet, különös tekintettel a vizsgálati megállapítások alapján szükségessé váló szabályozási feladatokra, ezen belül különös
tekintettel a pénzkezelési szabályzatra, a bizonylati
rendre és a bizonylati fegyelem érvényesítésére.
3. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a
bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és
tárgyalására a Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság képviselôjét meg kell hívni.
4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel
kapcsolatos közgyûlési elôterjesztések tekintetében.
5. Felkérhet másik bizottságot – az adott bizottságot
megilletô feladatkörben – vizsgálat lefolytatására.
6. Jogosult véleményezni az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. § (3) a)
7. Jogosult figyelemmel kísérni a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékelni az azt elôidézô okokat.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. § (3) b)
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1. Egyetértési jogot gyakorol a fôpolgármester döntésénél a Fôvárosi Önkormányzat által kötött koncessziós szerzôdés felmondásával kapcsolatban, ha a
szerzôdést aláíró másik fél az aláírástól számított
90 napon belül saját részvételével gazdasági társaságot nem alapít.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 20. § (1)
2. Egyetértési jogot gyakorol a fôpolgármester döntésénél a Fôvárosi Önkormányzat által kötött koncessziós
szerzôdés felmondásával kapcsolatban, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerzôdés megkötésétôl, illetôleg a hatósági engedély visszavonásáról
rendelkezô, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétôl számított hat hónapon belül
nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 21. § (3)
3. Egyetértési jogot gyakorol a beruházási vagy felújítási célokmány jóváhagyásánál az 500 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány tekintetében.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (2)
4. Egyetértési jogot gyakorol a beruházás megvalósítása kapcsán felmerülô mûködési többletköltségigény
esetén a beruházási, illetve felújítási célokmány jóváhagyásánál.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (3)
5. Egyetértési jogot gyakorol beruházási vagy felújítási
engedélyokirat jóváhagyásánál a 15 millió–500 millió Ft értékhatár közötti beruházásnál vagy felújításnál, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott
költségvetési évben jelentkezô kötelezettséget jelent
a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 12. § (2)
6. Véleményezi a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat évenként osztottan megilletô
bevételek megosztásáról szóló rendelettervezetet.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
7. Egyetértési jogot gyakorol a fôpolgármester döntésénél a Fôvárosi Önkormányzatot, mint hitelezôt
érintô csôdeljárási ügyekben, egyezségek megkötését illetôen.
1991. évi XLIX. tv. (Csôdtv.) 41. § (1)
8. Pénzügyi ellenôrzést végez a Fôvárosi Önkormányzat saját intézményeinél és errôl évente a Közgyûlésnek beszámol. Egyebek között, az önkormányzatnál
és intézményeinél:
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– véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló terveit;
– figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre –,
a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés)
alakulását, értékeli az azt elôidézô okokat;
– vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenôrizheti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.
A vizsgálat megállapításait a közgyûléssel haladéktalanul közli.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. § (13) a), b), (14)
9. Elôzetes véleményezési jogot gyakorol az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottsággal együttmûködve a fôpolgármester és a nem állami oktatási-nevelési intézmények fenntartói közötti megállapodás megkötésénél,
amely önkormányzati feladat ellátását biztosítja.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 81. §
10. Dönt a fôpolgármester és a fôpolgármester-helyettesek tisztségük ellátásával összefüggô, általuk
elôlegezett, számlával igazolt, szükséges költségeinek megtérítésérôl.
Az érintett kérésére a költségtérítést – alapul véve
legalább fél év igazolt és szükséges költségeit – átalányként is megállapíthatja.
1994. évi LXIV. tv. 18. §
11. Javaslatot tesz a Közgyûlésnek a fôpolgármester illetményének emelésére.
1994. évi LXIV. tv. 3. § (4)
12. Ellenôrzi a közgyûlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintô
testületi, valamint az átruházott hatáskörben hozott
döntésekre.
13. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott
ellenôrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett
ellenôrzésekrôl tájékoztatást kérhet.
14. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a
bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és
tárgyalására a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
képviselôjét meg kell hívni.
15. Felkérhet másik bizottságot – másik bizottságot
megilletô feladatkörben – vizsgálat lefolytatására.
16. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)
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17. Megtárgyalja a költségvetési szervek vezetôi által, tartozásuk felszámolására készített intézkedési tervet és
dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 153. § (5)–(6),
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
18. Nyilvános pályázat alapján kiválasztja az önkormányzati biztosnak jelölhetô személyeket, közzéteszi a névsort tartalmazó névjegyzéket, azt évente felülvizsgálja.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 3. § (1),
4. § (4)–(5)
19. Hozzájárul az adóhatóság és az adófizetésre kötelezett egyezségéhez az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon- és kezelôi jogának a Fôvárosi Önkormányzat
javára történô átruházásához, ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben
szolgálja.
2003. évi XCII. tv. (Art.) 157. §
20. Egyetértési jogot gyakorol a lakásbérleti szerzôdés
közös megegyezéssel történô megszüntetése során,
ha a pénzbeli térítés mértéke magasabb, mint a lakás
beköltözhetô forgalmi értékének 50%-a.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 33. § (4)
21. Egyetértési jogot gyakorol a mindenkori jóváhagyott
költségvetési rendeletben meghatározott kereteken
belül szükségessé váló hitelek felvételével, kötvények kibocsátásával, az Európai Unió által nyújtott
támogatások biztosításával, valamint az idônként
szükségessé váló garanciamegállapodásokkal kapcsolatban a fôpolgármester által a Fôvárosi Közgyûlésnek benyújtott döntési javaslatok vonatkozásában.
22. Egyetértési jogot gyakorol a lakásbérleti szerzôdés
felmondása során, ha a pénzbeli térítés mértéke
magasabb, mint a lakás beköltözhetô forgalmi értékének 50%-a.
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. r. 35. § (2)
23. Véleményezi a Közgyûlés ülését megelôzôen az
500 millió Ft értékhatárt elérô, vagy azt meghaladó
beruházási vagy felújítási célokmány jóváhagyására
vonatkozó elôterjesztést, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 8. § (1)
24. Elôzetes egyetértési jogot gyakorol a fôpolgármesternek a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére,
valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményérôl,
a részvételre jelentkezôi ajánlattevô kizárásáról,
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a szerzôdés teljesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a
törvényben meghatározott okból történô érvénytelenné nyilvánításáról szóló közgyûlési elôterjesztéseinél.
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 6. § (1)
25. Véleményezi az adott évre tervezett közbeszerzési
eljárásokról elôzetesen készített közbeszerzési tervet.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
26. Jóváhagyja az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról összeállított elôzetes összesített tájékoztatót.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
27. Dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a részvételi/ajánlati felhívás
kibocsátásáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
28. Dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság összetételérôl a
fôpolgármester javaslata alapján.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
29. Dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti,
valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidô
meghosszabbításáról, ajánlati/részvételi felhívás,
illetôleg a dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról, illetve az ajánlati/részvételi felhívás visszavonásáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
30. Dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a bírálati határidô meghosszabbításáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
31. A Bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével
dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményérôl.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
32. Dönt a nemzeti értékhatárt elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkezô/ajánlattevô kizárásáról, a szerzôdés teljesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a törvényben meghatározott okból
történô érvénytelenné nyilvánításáról, kivéve a Közgyûlés saját hatáskörében megtartott, a közép- és
hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény
kibocsátására vonatkozó eljárásokban.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
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33. A Közbeszerzési Döntôbizottság kedvezôtlen döntését követôen dönt az adott – a nemzeti értékhatárt
elérô vagy afeletti, valamint a közösségi értékhatárt
elérô és afeletti – közbeszerzési eljárás továbbvitelére vonatkozóan, kivéve a Közgyûlés saját hatáskörében megtartott, a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó
eljárásokban.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
34. Megköti a koncessziós megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása a Kbt. szabályainak
alkalmazásával, építési, illetve szolgáltatási koncessziós megállapodás szerint kerül megvalósításra,
a Gazdasági Bizottság, illetve az ágazatilag illetékes
bizottság egyetértésével.
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. r. 17. § (2)
35. Dönt a Közgyûlés elôzetes döntésének megfelelôen
a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint
kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a fôpolgármester javaslatára a részvételi/
ajánlati felhívás kibocsátásáról, a Bírálóbizottság
összetételérôl, az ajánlattételi határidô meghosszabbításáról, ajánlati/részvételi felhívás, illetôleg a
dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról, illetve az ajánlati/részvételi felhívás visszavonásáról és a bírálati határidô meghosszabbításáról.
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 6. § (1)
36. Elôzetes egyetértési jogot gyakorol a közép- és
hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény
kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a
fôpolgármesternek az eljárás eredményérôl, a részvételre jelentkezô/ajánlattevô kizárásáról, a részvételre jelentkezônek/ajánlattevônek a szerzôdés teljesítésére alkalmatlanná, ajánlatának a törvényben
meghatározott okból történô érvénytelenné nyilvánításáról szóló közgyûlési elôterjesztéseinél.
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 6. § (1)
37. Elôzetes egyetértési jogot gyakorol a Fôvárosi Önkormányzat valamennyi kizárólagos szerzôi jogot
keletkeztetô szerzôdése esetén.

VAGYONNYILATKOZAT-ELLENÔRZÔ
ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET VIZSGÁLÓ
BIZOTTSÁG
1. Ellátja a fôpolgármester, a fôpolgármester-helyettesek és a képviselôk tekintetében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 22. § (3)

2006. december 18.

2. Tájékoztatja a Közgyûlést a vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatos eljárás eredményérôl a soron következô
ülésen.
2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (4)
3. Gyakorolja a fôpolgármester, a fôpolgármesterhelyettesek és a képviselôk tekintetében a vagyonnyilatkozatok ellenôrzésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (3)
4. Elôterjesztést készít a Közgyûlés részére a fôpolgármester, illetve a fôpolgármester-helyettesek tisztségének megszüntetése érdekében sorozatos törvénysértô tevékenységük, mulasztásuk miatt, továbbá
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük szándékos
elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelô teljesítése esetén.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 33/C. § (1)
5. A Fôvárosi Közgyûlés képviselôje összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést
kivizsgálja és elôterjeszti a közgyûlés következô
ülésére, de legkésôbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követô 30 napon belül.
2000. évi XCVI. tv. 9. § (2)–(3)

VÁROSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG
1. Munkáltatói jogkörben a 6. számú melléklet szerint
illetékességébe tartozó intézmények vezetôinek vonatkozásában:
– a fôpolgármester véleményének figyelembevételével kiírja és elbírálja az intézmények vezetôi pályázatát, gyakorolja a vezetô kinevezésének, vezetôi megbízásának, felmentésének, vezetôi megbízás visszavonásának, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos kijelölésének) jogát;
– a Közgyûlés vagy a bizottság által megbízott magasabb vezetô, illetve vezetô beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében ellátja a fegyelmi tanács feladatait és gyakorolja a fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8),
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 63/A. § (1)
2. Értékeli a rendôrfôkapitány évi írásbeli beszámolóját a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében
végzett tevékenységérôl. A beszámoló ismételt
elutasítása esetén az országos rendôrfôkapitányhoz
fordulhat.
1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 8. § (4)–(5)
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3. Beszámoltatja a Fôvárosi Közterület-felügyelet
igazgatóját.
74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. r. 1. § (2)
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 13. § (10)
4. Értékeli a bûnmegelôzési és közbiztonsági bizottság
állásfoglalását.
1994. XXXIV. tv. (Rtv.) 10. § (3)
5. Beszámoltatja a hivatásos önkormányzati tûzoltóság
parancsnokát.
1996. évi XXXI. tv. (Tütv.) 28. § (1) f)
6. Véleményezési jogot gyakorol a rendôrfôkapitány
kinevezése elôtt.
1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 8. § (2)
7. A rendôrség – külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható – döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet.
1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 8. § (7)
8. Jóváhagyja a Fôvárosi Közterület-felügyelet szervezeti és mûködési szabályzatát.
74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. r. 2. §
9. Jóváhagyja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó intézmények szervezeti és mûködési
szabályzatát.
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 10. § (4)
10. Évente meghatározza – a fôpolgármester javaslatára – a hivatásos önkormányzati tûzoltóság teljesítmény-követelményeinek alapját képezô kiemelt
célokat.
1996. évi XLIII. tv. 245/F. § (2)
11. Megtárgyalja a 6. számú melléklet szerint illetékességébe tartozó költségvetési szervek vezetôi által tartozások felszámolására készített intézkedési tervet és
dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a fôpolgármester felé önkormányzati biztos kirendelésére.
20/2002. (IV. 24.) Fôv. Kgy. r. 1. § (3)
12. Kiírja és elbírálja a Közgyûlés által jóváhagyott
irányelvek alapján a közbiztonsági célú pályázatot.
13. Javaslatot tesz a „Fôvárosért Emlékzászló”, a „Fôváros Közbiztonságáért Emlékérem”, fôvárosi kitüntetô díjak adományozására a Fôvárosi Közgyûlés
számára.
28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. r. 4. § (1), (6)
14. Javaslatot tesz a fôpolgármester részére az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott elôirányzat terhére az önkéntes tûzoltó egyesületek mûködési célú támogatására és dönt a támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló elfogadásáról.
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VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSKÉPVÉDELMI
BIZOTTSÁG
1. Gyakorolja a városmegôrzéssel és mûemlékvédelemmel, közterület-elnevezéssel kapcsolatos véleményezô, elôkészítô feladatokat.
9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. r. 18. § (1)
2. Egyetértési jogot gyakorol a Kulturális Bizottság
azon döntéseinél, amelyek – emlékmû kivételével –
mûvészeti alkotás, emléktábla közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával és felújításával kapcsolatosak.
1991. évi XX. (Htv.) 109. § (1)–(2)
3. Elôterjeszti azon javaslatokat:
– amelyek a városrészek, a több fôvárosi kerületet
érintô, valamint a személynevet viselô közterületek elnevezésérôl szólnak,
– amelyek közterület nevében személynevet határoznak meg, az ilyen közterület nevét megváltoztatják,
– amelyek utcanevet védetté nyilvánítanak,
– amelyek a városrész- és a kerülethatárok megváltoztatásáról szólnak.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § k), 66. § (1),
9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. r. 17. §
4. Elôterjeszti a díszkivilágításról, az önkormányzati
jelképek megalkotásáról, azok használatáról, valamint a helyi kitüntetések és elismerô címek adományozásáról szóló rendelettervezeteket.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 23. § (1)
5. Elôterjeszti a fôváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmérôl
szóló elôterjesztéseket.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. §, 23. §
6. Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával kapcsolatban, illetve egyetértési jogot gyakorol a megszûnô önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 118. §
7. Dönt a hozzájárulás kérdésében a mûemlékileg védett, a mûemlék jellegû és városképi jelentôségû
ingatlanok, a muzeális gyûjtemény és muzeális emlék elidegenítésének, megterhelésének, használati
jogának gazdasági társaságba történô bevitelénél,
valamint tulajdonjog változásával nem járó, egyéb
módon történô hasznosításánál, amennyiben nincs
közüzeme vagy hivatala használatában.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 18. § (1) a)
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8. A Kulturális Bizottsággal kiírja a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatot.
54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. r. 15. § (2)
9. A Kulturális Bizottság egyetértésével elbírálja a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatokat.
54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. r. 15. § (5)
10. A fôvárosi ingatlanok átadását megelôzôen véleményezési jogot gyakorol.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 68. §
11. Szakmai felügyeletet gyakorol a térinformatika városrendezési és várostervezési oldala felett.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 80. § (1)
12. Szakmai felügyeletet gyakorol a fôváros tulajdonában lévô ingatlanok nyilvántartása felett.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 80. § (1)
13. A Fôvárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben egyetértési jogot gyakorol a lakóépületekre
és infrastrukturális létesítményekre vonatkozó
pályázatok kiírásánál, a pályázatok elbírálásánál az
elnyert támogatás formájára és arányára vonatkozóan, a Fôvárosi Közgyûlésnek történô beszámoló,
valamint a 2005–2008. éves idôszakban a szociális
városrehabilitációs modellkísérlet esetében.
2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. r. 22. §, 26. § (3),
27. §, 31. § (3) és 35. § (2)–(3)
14. Dönt – a három évet meghaladó idôtartamú közterület-használati hozzájárulás, a taxiállomások létesítésére irányuló valamennyi közterület-használati hozzájárulás, az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2)
i) pontjában foglalt esetben konténerek elhelyezése,
valamint – ugyanezen jogszabályhely k) és p) pontjában meghatározott közterület-használat kivételével – a közterület-használati ügyekben. A közterületi
futó, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények
közterület-használatának ügyében az Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt.
60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. 5. §
15. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken felszíni építmények, illetve közmûvek, valamint az azokkal összefüggô egyéb építmények létesítéséhez, bôvítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévô építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása, valamint az építési jogosultság
igazolása, valamint közmûvek létesítése kivételével
tulajdonosi hozzájárulása ellenszolgáltatáshoz kötése kérdéseiben.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 17. § (3)–(4)
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16. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében.
184/1996. (XII. 11.) Korm. r. 4. §, 11. §
17. A Fôvárosi Stratégiai Alappal összefüggésben
egyetértési jogot gyakorol a városrehabilitációhoz
kapcsolódó pályázatok elbírálásánál.
60/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. r. 3. § (5) a)
18. Kezdeményezi a fôváros területén lévô és mûemléki
oltalmat érdemlô értékek védetté nyilvánítását, illetôleg a védettség megszüntetését, valamint – a mûemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
2001. évi LXIV. tv. 29. §
19. Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja
(Podmaniczky Program) végrehajtása és felülvizsgálata során Monitoring Bizottságként mûködik, szakmai felügyeletet gyakorol a monitoring folyamatában, az éves Monitoring Jelentést elôterjeszti.

VÁROSÜZEMELTETÉSI
ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
BIZOTTSÁG
1. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás
alapvetô kérdéseiben:
– víz-, gáz-, távhô-szolgáltatási, vízrendezési, csapadékvíz-elvezetési és csatornázási feladatok,
egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– fôútvonalak kijelölése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– útvonalak, kiemelt területek, közcélú zöldterületek fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g), l)
– fôvárosi forgalomtechnikai feladatok
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– fôvárosi tömegközlekedési feladatok
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § g)
– közremûködés a fôvárosi energiaszolgáltatásban
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények
fenntartása, fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d)
– településtisztaság szabályozása
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § e)
– köztemetôk létesítése, fenntartása, fejlesztése
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § f)
– a fôváros városfejlesztési programja, a Fôvárosi
Szabályozási Keretterv
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/C. §
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2. Véleményezési jogot gyakorol a rendezési tervek
szakterületet közvetlenül érintô fejezeteinek készítésével és jóváhagyásával kapcsolatban.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/C. § (1)
3. Véleményezési jogot gyakorol a városgazdálkodást
érintô beruházások (kormányzati, önkormányzati,
vállalati, társasági stb.) elôkészítésének és megvalósításának mûszaki-gazdasági folyamatában, amenynyiben az az összfôvárosi költségvetési érték egy ezrelékét meghaladja.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 1. § (6) b)
4. Véleményezi az „Ipari Park” és „minôsített ipari
park” cím elnyerése iránt benyújtandó pályázatot.
186/2005. (IX. 13.) Korm. r. 10. § (1) a)–d),
11. § (1) a)–d)
5. Véleményt nyilvánít a földkiadás lezárását követôen
a szövetkezet használatában lévô, önálló helyrajzi
számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok
mûtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
6. Dönt a Fôvárosi Stratégiai Alap felhasználására benyújtott pályázatokról, a városrehabilitációhoz kapcsolódó pályázatok kivételével.
60/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. r. 3. § (5)
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– zöldfelületek védelme
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § l)
– telepített környezet védelme
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § a), l)
– zajvédelem
1991. évi XX. tv. (Htv.) 85. § (1) c), e)
– a fôváros városfejlesztési programja, a Fôvárosi
Szabályozási Keretterv
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/C. §
– és minden egyéb, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében
foglalt településfejlesztési, településrendészeti, az
épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos kérdésben.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. § (1)
9. Jóváhagyja a Környezetvédelmi Alap éves tervét.
32/1996. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 4. § (2)
10. A fôpolgármester írásbeli javaslata alapján meghatározza a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeit és
eljárási szabályait.
32/1996. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 6. § (1)
11. Elbírálja a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos pályázatokat, és szerzôdést
köt a pályázat nyerteseivel, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenôriztetni.
32/1996. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 6. § (1), 7. § (1)

7. Megköti a kerületi önkormányzatokkal a Fôvárosi
Stratégiai Alapból a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság döntésével elnyert kiegészítô
támogatás felhasználásáról a támogatási szerzôdést.
60/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. r. 3. § (5) b), 4. § (1)

12. A Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatást
egészben vagy részben visszavonja, ha a pályázati támogatásban részesülô a szerzôdésben meghatározott
feltételeket önhibájából nem vagy csak részben teljesíti.
32/1996. (VI. 21.) Fôv. Kgy. r. 7. § (2)

8. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet
elemeit érintô kérdésben:
– hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítás
1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §,
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 63/A. § d), e)

13. Kiírja és elbírálja a kerületi önkormányzatok zöldfelület fejlesztésére nyújtandó támogatással kapcsolatos pályázatokat, továbbá jogosult a pályázati cél
megvalósulásának ellenôrzésére.
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