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Budapest Főváros Közgyűlésének
53/2010. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. számú mellékletének („A
Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke”) „I. Általános hatáskör” cím az alábbi új
5–6. pontokkal egészül ki:
„5. Munkáltatói jogkörben a Fővárosi Közterületfelügyelet vezetője vonatkozásában kiírja és elbírálja
az intézmény (költségvetési szerv) vezetői pályázatát,
gyakorolja a vezető kinevezésének, vezetői megbízásának, illetménye megállapításának, vezető felmentésének, vezetői megbízás visszavonásának, foglalkoztatási
jogviszony megszüntetésének, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának (biztos
kijelölésének) jogát.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 62. § (8)
6. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
egyes – a Vagyonrendelet 5. sz. mellékletében felsorolt –
gazdasági társaságok vonatkozásában az egyszemélyes
társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe
tartozó alábbi jogait a főpolgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál pedig a társaság
legfőbb szervének döntését megelőzően a főpolgármester határoz az alábbi kérdésekben:
a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak,
valamint az ügyvezető(k)nek, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása,
megbízásának visszavonása és díjazása;
b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása, megbízásának visszavonása és
díjazásának megállapítása.
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2)”
(2) Az SZMSZ 7. számú mellékletének „XXIII. Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök” címének 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Kiadja és módosítja a Közbeszerzési Szabályzatot.”

(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete az alábbi új címmel és rendelkezésekkel egészül ki:
„Közbeszerzési Bizottság
1. Dönt az építési koncesszió, a szolgáltatási konceszszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében
a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg
nem meghaladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban
az eljárás megindításáról. Jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót, a részvételi/ajánlati felhívást és dokumentációt, a Bírálóbizottság összetételét.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
2. Dönt az építési koncesszió, a szolgáltatási konceszszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében
a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg
nem meghaladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban
az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, az ajánlati/részvételi felhívás, illetőleg a dokumentáció módosításáról, az ajánlati/részvételi felhívás visszavonásáról,
a bírálati határidő meghosszabbításáról.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
3. Dönt a Bírálóbizottság javaslata alapján az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül,
szolgáltatás megrendelése esetében a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében
pedig a 200 M Ft becsült értéket meg nem meghaladó
egyedi értékű közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre
jelentkező/ajánlattevő kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/
eredményességéről.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)
4. Dönt az építési koncesszió, a szolgáltatási konceszszió és a tervpályázati eljárások kivételével, eljárási rezsimtől függetlenül, szolgáltatás megrendelése esetében
a 30 M Ft, árubeszerzés esetében az 50 M Ft, építési beruházás esetében pedig a 200 M Ft becsült értéket meg
nem meghaladó egyedi értékű közbeszerzési eljárásban
a Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését
követően közbeszerzési eljárás továbbviteléről.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)

2010. november 2.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

5. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzési eljárásokban az eljárás eredményéről, ennek keretében adott esetben a részvételre jelentkező/ajánlattevő
kizárásáról, az ajánlat törvényben meghatározott okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről/eredményességéről,
amennyiben a Közgyűlés mint testületi szerv döntéshozatalának időigénye, vagy működése során felmerülő, a döntéshozatalt akadályozó körülmény miatt nem
hoz a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőn belül döntést.
2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1)”
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b) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása, megbízásának visszavonása
és díjazásának megállapítása.”
(5) A Vr. 52. § – átszámozást követően – (3) és (5)–(7)
bekezdéseiben „az (1) bekezdésben fel nem sorolt” szövegrész helyébe az „az (1)–(2) bekezdésekben fel nem
sorolt” szövegrész, (3) és (4) bekezdéseiben pedig „a
(4)–(6) bekezdésekben” szövegrész helyébe „az (5)–(7)
bekezdésekben” szövegrész lép.
(6) A Vr. a jelen rendelet mellékletét képező új, 5. sz.
melléklettel egészül ki.

2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Vr.) 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a társasági szerződés módosítása az e bekezdés
c), d), e), f) pontjaiban foglalt ügyekkel összefüggésben [egyéb ügyekkel összefüggő társasági szerződés módosítása a (3)–(7) bekezdések szerint illetékes
bizottság(ok) hatáskörébe tartozik];”
(3) A Vr. 52. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, valamint az
ügyvezető(k)nek, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának
visszavonása és díjazása, illetve a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízása,
megbízásának visszavonása és díjazásának megállapítása;”
(4) A Vr. 52. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)–(6) bekezdések számozása (3)–(7) bekezdésekre változik:

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 62. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat intézményei, azaz a Fővárosi Önkormányzat
fenntartásában lévő költségvetési szervek és a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok
vonatkozásában az ún. személyi kérdésekkel (vezetők
kinevezése, díjazása, vezetői megbízás visszavonása,
stb.) kapcsolatos hatásköröket átruházza a főpolgármesterre.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A főpolgármesterre történő hatáskör-átruházásnak az
SZMSZ normaszövegében (7. sz. mellékletben) való átvezetését tartalmazza.
A 2. §-hoz

„(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
egyes – az 5. sz. mellékletben felsorolt – társaságok vonatkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait
a főpolgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál pedig a társaság legfőbb szervének
döntését megelőzően a főpolgármester határoz az alábbi kérdésekben:
a) az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak,
valamint az ügyvezető(k)nek, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása, megbízásának visszavonása és díjazása;

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a
hatáskör-átruházással összefüggő egyéb, jogtechnikailag szükséges rendeletmódosításokat tartalmazza.
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Az 53/2010. (XI. 2.) Főv. Kgy. rendelet melléklete
„5. sz. melléklet a 75/2007. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
– Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti
Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.)
– Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Film Zrt.)
– Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BFVK Zrt.)
– Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdői Zrt.)
– Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.)
– Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság
– Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)
– Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.)
– Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FIMŰV Zrt.)
– Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)
– Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (FKF Zrt.)
– Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)
– Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
– BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BDK Kft.)
– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (BKSZT Kft.).
– ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
– FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)
– FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.)
– PARKING Szervező-Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (PARKING Kft.)
– Studió Metropolitana Nonprofit Kft. (Studió Metropolitana Kft.)
– Budapest Esély Nonprofit Kft.
– BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.”
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