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2009. június 12.

Budapest Fôváros Közgyûlésének
34/2009. (VI. 12.) 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. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II. A
Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” fejezet „Gazdasági Bizottság” cím 19. pontja a következô 3. francia bekezdéssel egészül ki:
„– gyakorolja a kinevezett és megbízott vezetô számára a prémiumfeladat kitûzésére, értékelésére és a
prémium összegének megállapítására való jogát.
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 77/A. §, 77/B. §”

3. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 1. pontja a következô, harmadik francia bekezdéssel egészül ki:
„– gyakorolja a kinevezett és megbízott vezetô számára a prémiumfeladat kitûzésére, értékelésére és a
prémium összegének megállapítására való jogát.
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 77/A. §, 77/B. §”
4. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím 27–33.
pontjai helyébe a következô 27–33. pontok lépnek:

2 .§
(1) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Kulturális Bizottság” cím 1. pont 2. francia
bekezdésének jogszabályi hivatkozása az alábbi jogszabályokkal egészül ki:
„2008. évi XCIX. tv. 39–43. §
1992. évi XXII. tv. 188. §”
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Kulturális Bizottság” cím 1. pontja a következô
3. francia bekezdéssel egészül ki:
„– gyakorolja a kinevezett és megbízott vezetô számára a prémiumfeladat kitûzésére, értékelésére és a
prémium összegének megállapítására való jogát.
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 77/A. §, 77/B. §”
(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Kulturális Bizottság” cím 2. pontja helyébe a
következô rendelkezés lép:
„2. Egyetértési jogot gyakorol – a közgyûjteményi,
közmûvelôdési intézmény fôosztályvezetôjének megbízása, illetve megbízásának visszavonása kivételével – magasabb vezetô megbízására és annak visszavonására vonatkozóan – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói
jogkör gyakorlója.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3)
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 7. § (9)”

„27. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. §
(1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében
a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési
beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket meghaladó értékû, valamint a közösségi értékhatárt elérô és
afeletti közbeszerzési eljárásban a részvételi/ajánlati
felhívás kibocsátásáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
28. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. §
(1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében
a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési
beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket meghaladó értékû, valamint a közösségi értékhatárt elérô és
afeletti közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság
összetételérôl a fôpolgármester javaslata alapján.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
29. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. §
(1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében
a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési
beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket meghaladó értékû, valamint a közösségi értékhatárt elérô és
afeletti közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidô
meghosszabbításáról, ajánlati/részvételi felhívás, illetô-
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leg a dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról, illetve az ajánlati/részvételi felhívás visszavonásáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
30. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. §
(1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében
a 25M Ft, árubeszerzés esetében a 30M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90M Ft becsült értéket meghaladó értékû, valamint a közösségi értékhatárt elérô és
afeletti közbeszerzési eljárásban a bírálati határidô meghosszabbításáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
31. A Bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. § (1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti
rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében a
25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket meghaladó
értékû, valamint a közösségi értékhatárt elérô és afeletti
közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményérôl.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
32. A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 84. § (1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére
fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti
rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében a
25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket meghaladó értékû, 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)
33. A Közbeszerzési Döntôbizottság kedvezôtlen döntését követôen a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
84. § (1) bekezdése szerint a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt
az adott – a nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a
30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90 M Ft
becsült értéket meghaladó értékû, 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)”
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5. §

Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a
fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” címû
fejezet „VII. fejezet Egészségügyi, Szociális, Gyermekvédelmi ellátás, Sport” cím a következô 50. ponttal egészül ki:
„50. Megállapodást köt a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel a Szoc. tv. 35. § (1) bekezdésében
foglaltak teljesítésére.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/C. § (4)”
6. §
(1) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „XXIII. fejezet Közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos hatáskörök” cím 1. pontja helyébe a következô 1. pont lép:
„1. A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részére fenntartott döntési jogok kivételével dönt a nemzeti rezsimbe
tartozó közbeszerzési eljárásban, amennyiben az eljárás
becsült értéke nem haladja meg a szolgáltatás megrendelése esetében a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a
30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90 M Ft
becsült értéket.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)”
(2) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „XXIII. fejezet Közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos hatáskörök” cím 4. pontja helyébe a következô 4. pont lép:
„4. Javaslatot tesz a Bíráló Bizottság összetételére a
nemzeti rezsimbe tartozó közbeszerzési eljárásban,
amennyiben az eljárás becsült értéke meghaladja a szolgáltatás megrendelése esetében a 25 M Ft, árubeszerzés
esetében a 30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a
90 M Ft becsült értéket, valamint a közösségi értékhatárt
elérô és afeletti közbeszerzési eljárásban.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)”
(3) Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”
címû fejezet „XXIII. fejezet Közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos hatáskörök” cím az alábbi új 6. és 7. pontokkal egészül ki:
„6. Dönt a közösségi rezsimbe tartozó, valamint a
nemzeti rezsimbe tartozó szolgáltatás megrendelése esetében a 25 M Ft, árubeszerzés esetében a 30 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 90 M Ft becsült értéket
meghaladó közbeszerzési eljárásban, ha az egyébként
hatáskörrel rendelkezô testületi szerv döntéshozatalának
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idôigénye, vagy e testületi szerv mûködése során felmerülô – a döntéshozatalt akadályozó – körülmény miatt
az nem hoz a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidôn belül döntést, az alábbiak szerint:
– a részvételi/ajánlattételi határidôt egy alkalommal
meghosszabbítja,
– az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálására
rendelkezésre álló határidôt egy alkalommal meghosszabbítja,
– a részvételi/ajánlati felhívást a részvételi/ajánlattételi határidô lejártáig visszavonja.
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 6. § (1)
7. Dönt a Közbeszerzési Döntôbizottság jogorvoslati
eljárásának megindítása esetén az ajánlati felhívás viszszavonásáról, a folyamatban lévô közbeszerzési eljárás
felfüggesztésérôl, a szerzôdés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntôbizottság érdemi határozatának meghozataláig.
2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 6. § (1)”

2009. június 12.

történô magasabb vezetôi, illetve vezetôi kinevezés, vagy
a kinevezés ilyen tartalmú módosítása esetén a kinevezéstôl számított 30 napon belül írásba foglaltan prémium feladatot tûzhet ki. Figyelemmel arra, hogy a Kjt.
a prémium feladat kitûzésének jogát a kinevezési jogkör
gyakorlójához telepítette, indokolt, hogy ez a hatáskör az
SZMSZ-ben is nevesítésre kerüljön.
A 4. és 6.§.-hoz
2009. április 1-jén hatályba lépett a közbeszerzésekrôl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítása,
amely a korábbi egyszerû közbeszerzési eljárási rezsimet
megszüntette, így 2009. április 1-jét követôen csak közösségi és nemzeti eljárási rendben indítható közbeszerzés. A jelenlegi nemzeti eljárási rendre irányadó értékhatár a korábbi egyszerû eljárás alsó értékhatára és a közösségi rezsim korábbi (és jelenlegi) alsó értékhatára közé
került. (A szolgáltatási és építési koncessziók nem képezték tárgyát a korábbi szabályozás szerinti egyszerû eljárási rendnek, így azok vonatkozásában nincs változás.)

7. §

Részletes indokolás

A Kbt. módosítása nyomán valamennyi közbeszerzési eljárás tekintetében (mivel az egyszerû rezsim beolvadt a nemzeti rezsimbe) bizottsági döntéshozatal lenne
szükséges. A Fôvárosi Önkormányzat közbeszerzései tekintetében korábban kialakított döntéshozatali rendet a
változáshoz igazítva elkerülhetô, hogy a legkisebb értékû
közbeszerzések vonatkozásában történô döntéshozatallal
a bizottságok munkaterhe növekedjen és a korábbi döntéshozatali rend megmaradjon. Ennek érdekében vált
szükségessé az SZMSZ vonatkozó pontjainak módosítása. Az SZMSZ módosítás nyomán bizonyos (a korábban
hatályos nemzeti értékhatár alatti, kisebb értékû, egyszerû eljárási rend értékhatárai szerinti) közbeszerzési eljárások – melyek a Kbt. módosítása miatt nemzeti rezsimbe kerültek át – továbbra is fôpolgármester hatáskörében
maradjanak, míg a hivatkozott korábbi nemzeti értékhatárt meghaladó (korábban is nemzeti rezsimbe tartozó)
eljárások változatlanul bizottsági hatáskörben legyenek.

Az 1.–3. §-hoz

Az 5. §-hoz

A 2008. évi LXI. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt
(a továbbiakban: Kjt.). A módosított Kjt. szerint a magasabb vezetôi és a vezetôi feladat ellátása kinevezett vezetôként vagy magasabb vezetô, illetve vezetô megbízással történik. A kinevezett vezetôi és megbízott vezetôi
munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének ösztönzése céljából bevezetésre került a prémium jogintézménye: a Kjt. 77/A. § – 77/B. §-ai értelmében a kinevezett
vezetô, illetve a megbízott vezetô számára a kinevezési
jogkör gyakorlója évente, legkésôbb március 31-ig, –
március 1-je utáni, de legkésôbb szeptember 30-áig

A 2008. évi CVII. törvény úgy módosította a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvényt, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja a 35. § (1) bekezdésben foglaltak
teljesítését. A Fôvárosi Közgyûlés tehermentesítésének
érdekében indokolt a megállapodás megkötésének hatáskörét a fôpolgármesterre átruházni.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A javaslat az SZMSZ technikai jellegû pontosításait
tartalmazza.

A 7. §-hoz
A Rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

