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6. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
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– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról ......................................................................................................................................................................................
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról,
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–
c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109.
§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § 55. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a következő új f) alponttal egészül ki:
[3. § E rendelet alkalmazásában… 55. Vagyonkezelő…]
„e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
f) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi
jogi személy és egyházi intézmény a tevékenysége ellátásához szükséges fővárosi vagyon tekintetében.”
2. §
A R. 6. § (1) bekezdése a következő új 5/a. ponttal
egészül ki:
[Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
vagyonelemek:…]
„5/a. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és – a
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak
szerint – működtetésében, üzemeltetésében lévő, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és
ingó vagyon,”
3. §
A R. 18. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a következő új e)
ponttal egészül ki:

[Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait, ha:…]
„d) a hasznosítás az államháztartási körbe tartozó
szervezet vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik,
e) a fővárosi vagyont nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként bocsátja a Fővárosi Közgyűlés gazdasági társaság rendelkezésére.”
4. §
(1) A R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Fővárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a
Fővárosi Közgyűlés gyakorolja:
a) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem elidegenítése, továbbá a korlátozottan forgalomképes
vagyonelem tulajdonjogának változásával járó (a
tulajdonjog módosulását vagy megszűnését eredményező) egyéb döntések meghozatala,
b) a korlátozottan forgalomképes vagyonelem (8. §-ban
foglaltak szerinti) átminősítése,
c) a Főpolgármesteri Hivatal épülete kivételével a
korlátozottan forgalomképes vagyonelem 3 évet
elérő vagy azt meghaladó időtartamú hasznosítása.”
(2) A R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főpolgármester gyakorolja a Főpolgármesteri
Hivatal épülete tekintetében az (1) bekezdés a)–b) pontjában nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.”
(3) A R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tulajdonosi jogok (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerinti gyakorlására – a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban – a 17. § (10)–(12) bekezdések
rendelkezéseinek keretei között kerülhet sor.”
5. §
A R. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A fővárosi vagyon tulajdonjogát kedvezményesen átruházni vagy a vagyont kedvezményesen hasznosítani – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik –
törvényben meghatározott versenyeztetési kötelezettség
hiányában lehet oly módon, hogy az a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztetheti és
érdekeit egyébként nem sértheti, figyelemmel az állami
támogatásokról szóló jogszabályokban és a vonatkozó
uniós előírásokban foglaltakra is.”
6. §
(1) A R. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban:
társaság) vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő
tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek
teljesítéséről – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Fővárosi Közgyűlés dönt. Egyszemélyes társaság esetén
a Fővárosi Közgyűlés egyedüli tagként, részvényesként
közvetlenül dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg
tagi, részvényesi döntését a Fővárosi Közgyűlés.
(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
egyes – e rendelet 5. mellékletében felsorolt – társaságok
vonatkozásában e társaságok legfőbb szervének törvény
vagy társasági szerződés alapján kizárólagos hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján hozza meg döntését a
Fővárosi Közgyűlés:
a) a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
b) az igazgatóság tagjainak, az ügyvezető(k)nek, valamint a cégvezető(k)nek, vezérigazgatónak megválasztása, kinevezése, visszahívása, díjazásának
megállapítása.
(3) Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes – e rendelet 5. mellékletében felsorolt – társaságok vonatkozásában a társasági szerződés
alapján az igazgatóság tagjai, az ügyvezető, valamint a
cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb munkáltatói vagy
megbízói jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik, úgy e kérdésekben – a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben – a főpolgármester dönt. Egyszemélyes társaság esetén a főpolgármester közvetlenül
dönt, többszemélyes társaságnál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően határoz a főpolgármester.”
(2) A R. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában lévő – e rendelet 6.
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mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e leányvállalatok legfőbb
szervének egyes – a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában
a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül az alábbiakat a főpolgármester közvetlenül
gyakorolja:
a) a leányvállalat felügyelő bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
b) a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a leányvállalat vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, ügyvezető(k), vezérigazgató), valamint cégvezetőinek megválasztása, kinevezése, visszahívása,
díjazásuk megállapítása.
(2) A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában meghatározott – az e rendelet 6. mellékletében felsorolt gazdasági
társaságokkal (leányvállalatokkal) kapcsolatos – az (1)
bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatásköröket a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.”
(3) A R. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § Az 56–57. § alkalmazásában díjazásnak minősül a munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj meghatározása, a prémiumfeladat és a prémium-keretösszeg kitűzése, a prémiumfeladat teljesítésének elfogadása, jutalom
adása, a prémium, jutalom és az egyéb juttatások kifizetésének engedélyezése.”
7. §
A R. 5. melléklete címének „A Főpolgármester átruházott hatáskörébe tartozó társasági személyi ügyekkel
érintett önkormányzati társaságok:” szövegrész helyébe
„Az 56. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott ügyekkel
érintett önkormányzati társaságok:” szöveg lép.
8. §
Hatályát veszti a R. 3. mellékletének 12. pontja.
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-án megtartott ülésén megalkotta 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy.
rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
A módosítást követően értelmezési okokból néhány
technikai jellegű módosítás, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatálybalépett rendelkezéseinek megfelelő további módosítások váltak szükségessé.
Részletes indokolás

2013. március 18.

A R. hivatkozott módosítása során – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosított rendelkezéseivel összhangban – a Hivatal épülete kikerült a
Rendelettel korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített vagyonelemek köréből,
és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe került besorolásra. A R. módosítása során szükségessé vált,
hogy a Hivatal épülete feletti, tulajdonjogot nem érintő
kérdésekben való tulajdonosi joggyakorlásról szóló rendelkezés értelemszerűen ne a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hanem a
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló címben szerepeljen.
A módosítás szövegezése során azonban a főpolgármester által a Hivatal épülete tekintetében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlása köréből tett kivételi kör (a R.
23. § (1) bekezdése) tévesen került megjelölésre, ezért
szükséges a R. 23. § (3) bekezdésének módosítása.

Az 1. §-hoz
E technikai jellegű kiegészítést indokolja a Vagyonrendelet vagyonkezelőre vonatkozó fogalmának a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő,
teljes körű meghatározása.

A R. 23. § (4) bekezdésének technikai módosítását indokolja, hogy a R. e bekezdése tévesen a 23. § (1)–(3)
bekezdései helyett a 23. § (1)–(2) bekezdéseire hivatkozott.
Az 5. §-hoz

A 2. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában volt oktatási intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől – a köznevelési alapfeladatok ellátásának állami feladattá válásával
– állami fenntartásba kerültek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat azonban továbbra
is köteles gondoskodni az illetékességi területén lévő és
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
vagyonelemek bővítését indokolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat által működtetett, üzemeltetett, fentiekben
hivatkozott e vagyonelemek is a Fővárosi Önkormányzat
törzsvagyonát képezzék.

E pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával
kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.
A 6. §-hoz
E módosító rendelkezést indokolja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2013. január 1. napjától hatályos 42. § 2. pontja alapján a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a
törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, illetve vezetői megbízás. Pontosításra került továbbá a díjazás fogalmának meghatározása is.
A 7. §-hoz
A R. 5. melléklete címének módosítását a R. 56. §-át
módosító rendelkezésekben foglalt szabályozás indokolja.

A 3. §-hoz
A 8. §-hoz
A versenyeztetés szabályai mellőzésének eseteit felsoroló rendelkezés bővítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 108/A. §-ban foglalt szabályozás indokolja.
A 4. §-hoz

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaságnak a R. önkormányzati társaságokat felsoroló 3. mellékletéből való törlését indokolja, hogy nevezett társaság jogutód nélkül megszűnt, azt a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága 2012. november 5-én törölte a
cégjegyzékből.



A Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a tulajdonjog változásával nem járó tulajdonosi jogokat a R.
megalkotása óta a főpolgármester gyakorolja.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdés a) pontjában, a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(6) Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és
szervei: a Közgyűlés bizottságai, a főpolgármester, a főjegyző, a társulás, valamint a Főpolgármesteri Hivatal
látja el.
(7) A Közgyűlés egyes hatásköreit rendeletében az
Mötv. 41. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint átruházhatja. E hatáskört eseti jelleggel visszavonhatja. Az
átruházott hatáskör eseti jellegű visszavonásáról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Budapest Főváros Önkormányzata e rendelet megalkotásával méltó kíván lenni a magyar nemzet fővárosa
– 1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest, az ország gazdasági, politikai és
kulturális központja – történelmi múltjához, és élve az
Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogaival, széles körű nyilvánosságot teremtve, önállóan és demokratikus módon jár el a feladat- és hatáskörébe
tartozó helyi érdekű közügyekben; az összfővárosi érdekek, valamint a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepkörének szem előtt tartásával gondoskodik a
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásáról, és a budapesti polgárok érdekeit szolgáló hatékony, átlátható önkormányzati, közigazgatási munka feltételeinek megteremtéséről.

2. §
Az önkormányzat jelképe: a címer és a zászló, amelyekről, valamint használatuk rendjéről a Közgyűlés külön rendeletet alkot.
II. FEJEZET
A KÖZGYŰLÉS
3. §
(1) A Közgyűlés az Mötv.-ben meghatározottak szerint ellátja a kötelező és önként vállalt önkormányzati
feladat- és hatásköröket.
(2) A Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
1. Munkaterv
4. §

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). Székhelye: Budapest V., Városház u. 9–11.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete: Budapest
Főváros Közgyűlése (Fővárosi Közgyűlés – a továbbiakban: Közgyűlés).

(1) A Közgyűlés éves munkaterv alapján dolgozik.
(2) A Közgyűlés az éves munkatervét – a főpolgármester előterjesztése alapján – a tárgyév első rendes ülésén fogadja el.
5. §

(4) A Közgyűlés tagjai a fővárosi választási listán
megválasztott 33 képviselő és a főpolgármester.
(5) Az önkormányzati hatáskörök – a törvényben
meghatározott kivételekkel – a Közgyűlést illetik meg.
A Közgyűlés által a bizottságra átruházott hatáskörben,
vagy közvetlen törvényi rendelkezésből eredő bizottsági hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot – a főpolgármester által adott meghatalmazás alapján – a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más
személy képviseli, pénzügyi kötelezettségvállalás esetén
pénzügyi ellenjegyzés mellett.

(1) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a Közgyűlés által meghatározott éves feladatokat és
a végrehajtásukkal összefüggő tennivalókat,
b) a jogszabály által kötelezően előírt napirendek címét,
c) az előterjesztő megnevezését, az előkészítésért felelős szervezeti egység megjelölését,
d) a Közgyűlés összehívásának várható időpontját és
e) a közmeghallgatás várható időpontját.
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(2) A munkaterv összeállításához javaslatot tehet:
a) a Közgyűlés tagja,
b) a Közgyűlés bizottsága,
c) a tanácsnok,
d) a főpolgármester-helyettes,
e) a főjegyző,
f) a kerületi polgármester,
g) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat,
h) a fővárosi rendőrfőkapitány és
i) az e rendelet 11. mellékletében meghatározott szervezet vezetője.
(3) A főjegyző a tárgyévet megelőző év december
1-jéig írásban keresi meg a javaslattételre jogosult személyeket és szervezeteket azzal, hogy javaslataikat december 15-ig írásban tehetik meg a főpolgármesternél.
A határidő eltelte után érkezett javaslatokat az előterjesztő a munkaterv összeállításakor nem köteles figyelembe venni.

2013. március 18.
3. A Közgyűlés ülései
9. §

(1) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli ülést
tart.
(2) Az ülést több egymást követő ülésnapra is össze
lehet hívni.
10. §
(1) A Közgyűlés az általa elfogadott éves munkatervben meghatározott számú – de legalább évi hat – rendes
ülést tart.
(2) A Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseit a
főpolgármester hívja össze és vezeti.

2. Az előterjesztések rendje

(3) A főpolgármesteri és a főpolgármester-helyettesi
tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Közgyűlés összehívásával és vezetésével kapcsolatos főpolgármesteri feladatokat a legidősebb
képviselő (korelnök), a korelnök akadályoztatása esetén
a soron következő nem akadályoztatott legidősebb képviselő látja el.

6. §

11. §

A közgyűlési előterjesztés a főpolgármesternél írásban nyújtható be.

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv.
44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a
Közgyűlés döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné.

(4) A munkaterv előterjesztésekor a Közgyűlést tájékoztatni kell a munkatervbe fel nem vett – határidőben,
írásban előterjesztett – javaslatokról és azok mellőzésének indokairól.

7. §
A Közgyűlés elé előterjesztést tehet:
a) a képviselő és a tanácsnok,
b) a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes,
c) a Közgyűlés bizottsága,
d) a főjegyző és
e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt
közvetlenül érintő ügyben.

(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indokolt indítványt – a tervezett napirend megjelölésével – a
főpolgármesternél kell előterjeszteni.
4. A Közgyűlés összehívásának szabályai
12. §

8. §
(1) A Közgyűlés ülésén napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.
(2) Az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit e rendelet 2. melléklete határozza meg.

(1) A Közgyűlést a főpolgármester írásbeli meghívóval hívja össze. Írásbeli meghívónak tekintendő a papír
alapon küldött levélen kívül az elektronikus levélben, valamint a digitális adathordozón továbbított meghívó is,
amennyiben ahhoz az elektronikus rendszeren keresztül
történő hozzáférés biztosított.
(2) A meghívót a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és
az egyéb meghívottak az ülés előtt legalább 4 – rendkívüli ülés esetén 3 – munkanappal korábban megkapják.
A főpolgármester köteles az írásbeli meghívóban külön
feltüntetni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket
is, amelyeket a képviselők a Közgyűlést megelőzően leg-
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alább 14 nappal a főpolgármesterhez írásban eljuttattak.
A főpolgármester a meghívóval egyidejűleg köteles kézbesíteni azokat az egyéni képviselői előterjesztéseket,
amelyeknek a napirendre vételét javasolja, és azokat is,
amelyeknek a napirendre vételét nem javasolja. Az egyéni képviselői előterjesztésekre e rendelet 8. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az előterjesztésekre a főjegyző észrevételeket tehet.
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nak kivételével valamennyi előterjesztést meg kell
küldeni.
(4) Az esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak
részére és az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.
5. Az ülések nyilvánossága

(3) Azoknak a napirendeknek az írásos anyagát, amelyek korábban már kézbesítésre kerültek, nem kell ismételten megküldeni, de a meghívóban a napirendi pontnál
erre utalni kell.
(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a kezdés időpontját, a tervezett napirendek címét, az előterjesztőt és a napirendhez tanácskozási joggal
meghívottak körét, továbbá utalást arra, hogy az rendes
vagy rendkívüli ülés.
13. §
A Közgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról és
napirendjéről a főváros lakosságát
a) a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel,
b) sajtóközlemény útján és
c) a Fővárosi Önkormányzat honlapján történő közzététellel
kell értesíteni.

15. §
(1) A Közgyűlés ülései – a zárt ülés kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülés menetét
nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban
az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt
ad.
(2) A Közgyűlés zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint.
(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, öszszeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy ezen szabályok betartását a meghívó kézbesítésénél és a Közgyűlés
ülésein is megfelelően – szükség esetén zárt ülés elrendelésével is – biztosítani kell.
(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

14. §
(1) A Közgyűlés ülésére állandó tanácskozási joggal
meg kell hívni:
a) a fővárosi kerületi önkormányzatok küldötteit,
b) a kerületi polgármestereket,
c) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
d) a nem képviselő főpolgármester-helyettest,
e) a főjegyzőt,
f) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi és a
g) tevékenységi körükben e rendelet 11. mellékletében
felsorolt szervezetek képviselőit.
(2) A Közgyűlés ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek jelenlétét a főpolgármester az adott napirendi pontnál indokoltnak tartja.
(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak közül:
a) az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt valamennyi előterjesztést,
b) az (1) bekezdés a–c) és f) pontjában meghatározottak részére a meghívóval együtt a zárt ülés anyagá-

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.
6. A Közgyűlés napirendjének elfogadása
16. §
(1) A Közgyűlés ülésének napirendjére a főpolgármester tesz javaslatot.
(2) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés egyszerű
többséggel határoz.
(3) A meghívóban szereplő, de a főpolgármester által
napirendre venni nem javasolt előterjesztések, tájékoztatók, egyéb anyagok napirendre vételéről a Közgyűlés külön, az egyszerű többség szabályai szerint határoz.
(4) A napirendi pontot az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja.
(5) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat.
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(6) A napirendre vétel feltétele, hogy az írásos napirendi javaslatot a főpolgármester legkésőbb az ülés
megkezdését két órával megelőzően kézhez vegye, és az
előterjesztés egyébként az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek (8. §) megfeleljen.
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san nehezíti vagy lehetetlenné teszi, az elnök az
ülést határozott időre félbeszakíthatja vagy felszólíthatja a rendzavarót – a képviselő kivételével – az
ülésterem elhagyására,
b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a Közgyűlés tekintélyét sértő kifejezést használ vagy magatartást
tanúsít; súlyos esetben jegyzőkönyvi megrovásban
részesítheti.

(7) A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:
a) rendeletalkotási javaslatok,
b) határozati javaslatok, ezen belül először a beszámoló jellegű, ezt követően az egyéb előterjesztések,
c) kérdések és
d) tájékoztatók, bejelentések.

(6) Az ülés elnökének a rendfenntartás érdekében tett
– e rendeletben szabályozott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(8) A kérdések tárgyalása az utolsó határozathozatalt
igénylő napirendi pont után - maximum egy órában - történik.

(7) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el, a szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

7. A Közgyűlés ülésvezetésének
és az ülések rendjének szabályai

18. §

17. §
(1) A Közgyűlést a főpolgármester vagy az általa felkért főpolgármester-helyettes, mint az ülés elnöke vezeti,
akinek a munkáját a főjegyző segíti.
(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a
jelen lévő képviselők számát és az ülés határozatképességét. Az ülés időtartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok
összesített száma irányadó.
(3) A Közgyűlés ülésén részt vevő képviselők, továbbá minden jelen lévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. Az ülésteremben nem megengedett különösen:
a) az étel- és italfogyasztás, kivéve a palackos víz- és
üdítőital-fogyasztás,
b) a mobiltelefon és egyéb elektronikus kommunikációs eszköz – kivéve az előterjesztések elektronikus megjelenítésére alkalmas eszköz – használata,
c) a napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb
nyomtatványok olvasása,
d) az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatása.
(4) Az ülés elnöke gondoskodik a Közgyűlés ülése
rendjének fenntartásáról.
(5) A tanácskozás rendjének megtartása érdekében az
ülés elnöke:
a) a tárgytól eltérő, a felszólalásra megengedett időt
túllépő, továbbá az e rendelet szabályait megsértő vagy az ülést egyéb módon zavaró felszólalót figyelmezteti, súlyos esetben megvonja tőle a szót.
Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását súlyo-

(1) A Közgyűlés nyilvános ülésén megjelenő hallgatóság a részükre kijelölt helyen foglalhat helyet.
(2) A megjelent hallgatóságot a tanácskozás rendjének bármilyen módon, így különösen a 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti magatartás tanúsításával történő megzavarása esetén az ülés elnöke rendreutasíthatja,
ismétlődő rendzavarás esetén felszólíthatja a rendzavarókat az ülésterem elhagyására, indokolt esetben a rendzavarókat kivezettetheti.
8. A kérdések és felszólalások szabályai
19. §
A képviselőcsoportok egy képviselője és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő napirendi pontonként
egy-egy alkalommal, legfeljebb 2 perces felszólalási időtartamban az érdemi vitát megelőzően az előadóhoz, a témához kapcsolódóan kérdést intézhet. Az összes kérdés
elhangzása után azokra – az érdemi vita megnyitása előtt
– a napirendi pont előadója válaszol legfeljebb tíz perc
időtartamban. Az előadó a válaszok megadásánál igénybe veheti a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértők segítségét is. A válaszra észrevételeket tenni csak az
érdemi vita során, a napirendhez kapcsolódó felszólalások során lehet.
20. §
(1) Az ülés elnöke minden napirendi pont felett vitát nyit. Nem nyithat vitát a tájékoztató jellegű napirendek esetében.
(2) A Közgyűlés ülésén napirendenként, a következő
sorrendben
a) az adott napirendi pont előterjesztőjét,
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b) a bizottság elnökét vagy a bizottság által kijelölt
személyt,
c) a tanácsnokot,
d) a képviselőt és
d) a tanácskozási joggal megjelenteket
illeti meg a szó.
(3) A napirend előadóját a vita lezárását követően a
zárszó joga is megilleti.
21. §
Az ülés elnöke felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottnak is.
22. §
(1) Ügyrendi kérdésben képviselőcsoportonként egyegy képviselő és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő napirendi pontonként egy alkalommal az e rendelet által szabályozott keretek között soron kívül szót
kérhet. Az ügyrendi javaslatok felett a Közgyűlés vita
nélkül határoz.

197

revétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül több alkalommal is felszólalhatnak.
(5) Amennyiben a felszólalás az előterjesztést érintő
módosításra, kiegészítésre, pontosításra irányul (módosító indítvány), az erre vonatkozó írásbeli javaslatot a vita
lezárásáig az elnöknél és – sokszorosítás igényének felmerülése esetén a főjegyzőnél kell benyújtani. Módosító indítványt kizárólag a képviselő, a bizottság, a főjegyző, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat elnöke
nyújthat be.
24. §
A vita lezárását követően ügyrendi javaslatot csak a
szavazás módja tekintetében lehet benyújtani. Erre minden napirendi pont tekintetében képviselőcsoportonként egy képviselő, és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő legfeljebb egy alkalommal tehet javaslatot,
melyről a Közgyűlés vita nélkül, azonnal dönt. Az ülés
elnökéhez a szavazás elrendelését követően ügyrendi javaslatot előterjeszteni nem lehet.
9. A kérdés

(2) A felszólalásnak az ügyrendi javaslat megfogalmazásával kell kezdődnie, azt követheti annak indokolása,
együttesen 1 perc időtartamban. Az ügyrendi kérdésben
szót kérő képviselőnek az elnök felhívására meg kell jelölnie e rendelet azon szabályát, amelyre hivatkozik.
(3) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a
hozzászólás nem ügyrendi felszólalás, a hozzászóló képviselőtől megvonhatja a szót, mely intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.
(4) Ügyrendi javaslat a Közgyűlés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben
nem érintő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

25. §
(1) A képviselő a Közgyűlés ülésén a főpolgármesterhez, a főpolgármester-helyetteshez, a főjegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, a tanácsnokhoz önkormányzati ügyekben kérdést intézhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb
15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
(2) A kérdéseket a Közgyűlés ülésének kezdetéig a főpolgármesternél írásban kell benyújtani. A Közgyűlés a
válasz elfogadásáról nem szavaz.
(3) A Közgyűlés elnöke minden ülés elején a Közgyűlésnek bejelenti a beterjesztett kérdéseket.

23. §
(1) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az
ülés elnökének jelzik. A felszólalásra a jelentkezés sorrendjében az elnök adja meg a szót.
(2) A napirendi pont előadójának felszólalási ideje
maximum 10 perc, az érintett bizottságok többségi és kisebbségi véleményét előadóké, valamint a képviselőcsoportok vezérszónokaié legfeljebb 5-5 perc.
(3) A képviselők és a tanácskozási joggal megjelentek napirendi ponthoz való hozzászólásának ideje maximum 5 perc.
(4) A napirendi pont előadója, a főpolgármester és a
főpolgármester-helyettesek, valamint törvényességi ész-

(4) A kérdezőt az írásbeli bejelentés mellett a kérdés
szóbeli előterjesztésének joga is megilleti, amely 2 percnél hosszabb időtartamú nem lehet.
10. A döntéshozatal szabályai
26. §
(1) A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra
vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a határozza meg.
(2) A képviselő köteles a szavazást megelőzően jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást érintő
döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel szemben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.
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27. §

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a
Közgyűlés tagjainak több mint a fele – azaz legalább 18
fő – jelen van. Ha az ülés kezdetekor az ülés elnöke megállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem
nyitja meg; ha az ülés folyamán bármikor, vagy a szünet után az elnök határozatképtelenséget állapít meg, akkor az ülést bezárja vagy elnapolja. A határozatképtelenség megállapítása névsorolvasás és a jelenlévők nevének
rögzítése útján történik.
11. A szavazás módja
28. §
(1) Szavazni személyesen kell, a szavazás nyíltan vagy
titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet.
(2) Nyílt szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő
képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott
szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet saját maga működteti, kézfelemeléssel tartott szavazás esetén a kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén
pedig nyilatkozik. Titkos szavazás esetén az ülés vagy
a szavazás helyszínén jelen lévő képviselő a szavazólapot saját kezűleg kitölti. A jelen lévő, de a személyes
szavazásban egészségügyi okok miatt fizikailag akadályoztatott képviselő a szavazáshoz más jelen lévő segítő
személy közreműködését is igénybe veheti, amennyiben
erről a szavazást megelőzően a Közgyűlést tájékoztatja.
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vaslat módosító javaslattal nem érintett többi pontjaival
együtt) kell szavazni, a szavazásra vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával.
(7) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a döntést.
(8) A szavazás számszerű eredményének megállapítása és a döntés kihirdetése után a Közgyűlés ugyanazon
ülésén ugyanazon napirendi pont tárgyában ismételt szavazásra az Mötv. 48. § (5) bekezdésében meghatározottakon túl kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) a szavazógép bizonyított hibája,
b) ha a korábbi szavazás eredményeként elmaradt
döntés miatti késedelem a Fővárosi Önkormányzat
tekintetében – közvetlenül megfogalmazható – jogvesztéssel vagy gazdasági hátránnyal jár,
c) ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a szavazatok
összeszámlálását követően kétség esetén a szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni vagy
d) törvényességi okból, a főjegyző javaslatára.
(9) Ismételt szavazásra minden napirendi pont tekintetében összesen egyetlen alkalommal lehet javaslatot tenni, a javaslat megtételére annak indokai megjelölésével
együtt bármelyik képviselő vagy az előterjesztő jogosult.
A javaslatról a Közgyűlés – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – vita nélkül, azonnal dönt.
12. A nyílt szavazás
29. §

(3) A döntési javaslatról a jogszabályokban meghatározott szavazati aránnyal (egyszerű vagy minősített többséggel) kell szavazni.
(4) Minősített többség szükséges az Mötv.-ben vagy
más jogszabályban előírtakon túl az e rendelet 3. mellékletében meghatározott döntéshez.
(5) A több pontból álló döntési javaslatról együttesen
kell szavazni. Napirendi pontonként, és képviselőcsoportonként vagy képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselőnként egy-egy alkalommal történő indítványra a Közgyűlés dönt a legfeljebb pontonkénti szavazásról, az e
kérdésben tett képviselőcsoporti vagy képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselői indítványról a Közgyűlés felszólalás és vita nélkül határoz.
(6) Ha a döntési javaslat adott pontjához írásban módosító javaslatot nyújtottak be, akkor először a módosító
javaslatról – több módosító javaslat esetén az elnök által
meghatározott sorrendben – kell szavazni. A módosító javaslat elfogadásához a jogszabályokban előírt szavazati
arány szükséges. Ha a módosító javaslatot az előterjesztő
befogadja, akkor a befogadott módosító javaslatról (több
pontból álló döntési javaslat esetén az eredeti döntési ja-

(1) A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendeltek
szerint kézfelemeléssel vagy szavazatszámláló gép alkalmazásával vagy név szerint történik.
(2) Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, az elnök
köteles a szavazatokat megszámláltatni. Kétség esetén a
szavazást kézfelemeléssel meg kell ismételni.
(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a
szavazástól tartózkodók számát.
(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható felelősség elvének
megfelelően a közbeszerzési eljárásban – a szavazások
eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosíthatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.
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30. §

(1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti
szavazásra. A kérdésben a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
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(7) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek jelentést tesz.
14. A Közgyűlés döntései
32. §

(2) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon
kívül, a jelen lévő képviselők egyötödének írásban tett
kérelme alapján név szerinti szavazást kell tartani.
(3) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselők helyükön „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A főjegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a
szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét
– névsorral együtt – átadja az ülés elnökének. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elő.
(5) Ha jogszabály kötelezővé teszi, a név szerinti szavazást el kell rendelni.
13. A titkos szavazás
31. §
(1) A titkos szavazás lebonyolítására a Közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ a Közgyűlésben lévő
képviselőcsoportok képviselői közül.
(2) A titkos szavazás szavazólappal történik.
(3) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a
Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.
(4) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, összesíti a szavazás eredményét, és a
szavazásról jegyzőkönyvet készít.
(5) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza:
a) a szavazás helyét és napját,
b) a szavazás kezdetét és végét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás során tett megállapításokat és a hozott
határozatokat és
f) a szavazás eredményét.
(6) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.

A Közgyűlés rendelet- és határozattervezeteinek előkészítésére az előterjesztések előkészítésének rendjét és
általános követelményeit szabályozó, e rendelet 2. mellékletének előírásait kell alkalmazni.
15. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve
33. §
(1) A Közgyűlés ülésén elhangzottakat hangfelvételen
is rögzíteni kell.
(2) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében
előírtakon túl tartalmazza:
a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
b) az ülés megnyitásának időpontját,
c) napirendi pontonként az előadó és a felszólaló nevét, továbbá az elhangzottakat szó szerint,
d) a 29. § (4) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét név szerint is és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,
e) név szerinti szavazás esetén a képviselő nevét és leadott szavazatát,
f) az elnök esetleges intézkedéseit,
g) a Közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket,
h) az ülés bezárásának idejét és
i) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő képviselők névsorát.
34. §
(1) Az ülésről rögzített hangfelvétel jegyzőkönyvnek
minősül, azt az általános szabályok szerint kell tárolni és
megőrizni.
(2) A Közgyűlés üléséről szó szerinti jegyzőkönyv készül.
(3) A jegyzőkönyv, valamint az ülésről készült hangfelvétel egy példányát a Főpolgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni.
(4) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Fővárosi
Levéltárban kell elhelyezni (a továbbiakban: levéltári
példány). A levéltári példány mellékletei:
a) a meghívó,
b) az írásos előterjesztések,
c) a jelenléti ív,
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d) titkos szavazás esetén a jegyzőkönyv egy példánya,
e) az írásban benyújtott hozzászólás, határozati javaslat, valamint kérés alapján rögzített vélemény,
f) a főjegyző törvényességi észrevétele,
g) a név szerinti szavazásról készült névsor,
h) a kérdésre utólag adott válasz és
i) az egyidejű nyílt szavazás számítógépes adatainak a
határozatokhoz rendelt listája.
16. A jegyzőkönyvbe betekintés szabályai
35. §
A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított jegyzőkönyvbe való betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri
Hivatal) honlapján kell biztosítani.
III. FEJEZET
A KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
36. §
(1) A képviselőt az e rendeletben és az egyéb jogszabályokban meghatározott jogok illetik meg és terhelik a
kötelezettségek.
(2) A képviselő közérdekű ügyben kezdeményezheti a főpolgármesternél a Főpolgármesteri Hivatal intézkedését, de a képviselő utasítást a Hivatal dolgozóinak
nem adhat.
17. A képviselő kötelezettségei
37. §
(1) A képviselő a törvényben foglaltakon túl köteles:
a) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni a főpolgármesternek, ha a Közgyűlés, vagy a bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén való részvételben
akadályoztatva van,
b) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni és
c) egyedi képviseleti megbízása esetén tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek.
(2) Az a képviselő, aki a szabályszerűen kiküldött
meghívóban megjelölt időpontban a Közgyűlés üléséről vagy annak egy részéről távol marad, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távol lévőnek minősül. Az indok alaposságának megítéléséről a
Közgyűlés dönt.
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18. A képviselő díjazása
38. §

(1) A Közgyűlés tagját megválasztásának időpontjától
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
(2) A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a főpolgármester részére megállapított illetmény 25%-a, de legfeljebb az 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdésében
megállapított legmagasabb összeg.
(3) Ha a képviselő valamely bizottság tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén
is – az alapdíj 45%-ával növekszik.
(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság
esetén is – legfeljebb az alapdíj 90%-ával növekszik.
(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az
alapdíj 45%-a.
(6) A kötelezettségeit megszegő (így pl. a tárgyhónapban a Közgyűléseken történő szavazások több mint
25%-ában igazolatlanul részt nem vevő) képviselő megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12
havi időtartamra csökkenthető a Közgyűlés eseti döntésével. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés
újra megállapítható.
(7) Amennyiben a képviselő személyes érintettsége
esetén a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor erre irányuló indítványra a Közgyűlés soron következő ülésén dönt a képviselő tiszteletdíjának legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi
időtartamra történő csökkentéséről.
(8) Megbízatása idejére igénybe veheti a Főpolgármesteri Hivatal által térítésmentesen biztosított informatikai szolgáltatásokat, valamint a részére használatra
térítésmentesen átadott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező hordozható számítógépet, annak tartozékait és a működéséhez szükséges szoftvereket.
(9) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját
természetbeni juttatásként az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet illeti meg.
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IV. FEJEZET

V. FEJEZET

A képviselőcsoport

A tanácsnok

39. §

41. §

(1) A Közgyűlésben a fővárosi listáról mandátumot
szerzett jelölő szervezetekhez tartozó képviselők tevékenységük összehangolására mandátumot szerző jelölő
szervezetenként vagy listánként egy-egy képviselőcsoportot hozhatnak létre. A képviselőcsoport elnevezéséről
a képviselőcsoport önállóan dönt. A képviselőcsoport létszáma legalább három fő.

(1) A Közgyűlés a képviselők közül meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására – a
feladatkör egyidejű megjelölésével – e rendelet 4. mellékletében felsorolt tanácsnokokat választ.

(2) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja.
(3) A képviselőcsoportot e rendeletben biztosított jogok addig illetik meg, amíg tagjainak száma eléri a három főt.
40. §
(1) A képviselőcsoport megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül kell írásban bejelenteni a főpolgármesternél.
(2) A bejelentés tartalmazza:
a) a képviselőcsoport elnevezését,
b) a megválasztott vezető, esetleges vezető-helyettes(ek) nevét,
c) a képviselőcsoport névsorát.
(3) A képviselőcsoport megszűnését, a kizárt vagy belépett képviselő nevét a képviselőcsoport-vezető vagy a
jelölő szervezet, a kilépést a képviselő jelenti be a főpolgármesternél.
(4) A képviselőcsoport működéséhez a feltételeket a
költségvetési keretéből kell biztosítani. A képviselőcsoport költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret
1/12-ed része. Ez tartalmazza a képviselőcsoport részére foglalkoztatott személyek juttatásait is járulékaikkal
együtt, kivéve a jubileumi jutalmat. A képviselőcsoport
létszámába illetményszámítás szempontjából nem értendő bele a főpolgármester és helyettesei. A képviselőcsoport működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet 13. melléklete
tartalmazza.

(2) A tanácsnok megválasztása határozott időre vagy
meghatározott feladat ellátására is szólhat.
(3) A tanácsnok megbízatása megszűnik:
a) képviselői mandátuma megszűnésével,
b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,
c) meghatározott feladat ellátására történő választás
esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásával,
d) felmentéssel vagy
e) lemondással.
(4) A tanácsnok köteles:
a) évente vagy a határozott idő leteltével, továbbá a
feladat befejeződésével beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek és
b) feladatai ellátása során együttműködni a bizottságokkal, a főpolgármesterrel és a főpolgármesterhelyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
(5) A tanácsnokok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A tanácsnokok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat
tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12-ed
része. A tanácsnok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét e rendelet
14. melléklete tartalmazza.
VI. FEJEZET
A Közgyűlés bizottságai
42. §
(1) A Közgyűlés az Mötv.-ben szabályozottakon túl a
döntései végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére
állandó bizottságokat, valamint ideiglenes bizottságokat
hozhat létre e rendelet megfelelő módosításával.
(2) A bizottságok belső működésük szabályait az
Mötv. 60. §-a és e rendelet keretei között maguk határozzák meg. A bizottságok e fejezetben nem szabályozott
működésére egyebekben a rendelet Közgyűlésre vonatkozó előírásait kell – ideértve e rendelet 2. mellékletében
foglaltakat is – megfelelően alkalmazni.
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(3) Az állandó és ideiglenes bizottságok felsorolását,
és a bizottságok létszámát e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

19. Az ideiglenes bizottság

(4) Az állandó bizottság ellátja az Mötv.-ben meghatározott feladatait, gyakorolja jogait. Ezeken belül
a) a Közgyűlés döntéseinek előkészítése érdekében
megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, a közgyűlési előterjesztéseket véleményezi,
b) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében,
c) ellenőrzi a Főpolgármesteri Hivatal döntés-előkészítő és végrehajtásra irányuló munkáját,
d) javaslatot tesz a Közgyűlés hatáskörébe tartozó és
a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben.

(1) Az ideiglenes bizottság nevét, tagjainak létszámát,
a Közgyűléstől átruházott hatásköreit és részletes feladatait a létrehozásával egyidejűleg e rendelet megfelelő
módosításával a Közgyűlés határozza meg.

(5) A bizottság elnökét, alelnökeit és tagjait az Mötv.ben és az e rendeletben szabályozottak szerint a Közgyűlés választja meg. A bizottságok elnöke, alelnökei és
tagjai névjegyzékének naprakész nyilvántartásáról a főjegyző gondoskodik.
(6) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a
bizottságokra ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és
Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 6. melléklete, míg a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A Közgyűlés saját hatásköréből a bizottságra átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével
esetileg magához vonhatja.
(8) Ha e rendelet vagy egyéb fővárosi önkormányzati rendelet hatáskör-átruházásról szóló rendelkezése alapján az előterjesztés valamely bizottság állásfoglalásával
(véleményével) nyújtható be, a bizottságnak az állásfoglalását meg kell adnia az előterjesztés bizottsághoz való
érkezését követő 15 napon belül. Amennyiben a állásfoglalás kiadására jogosult bizottság ezen határidőn belül nem él az állásfoglalás jogával, úgy a döntéshozatalra
egyébként jogosult a 15 napot követően az állásfoglalás
hiányában is meghozhatja döntését.
(9) A bizottságok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretükből kell biztosítani. A bizottságok költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkormányzat
tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves keret 1/12ed része. A bizottság a költségkeretének felhasználásáról
határozattal dönt. A bizottságok működéséhez a Fővárosi
Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás körét
e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

43. §

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának
elvégzéséig, és az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig tart.
(3) Az ideiglenes bizottság feladata különösen:
a) az esetenként jelentkező, mérlegelést és körültekintést igénylő feladatok végrehajtásának előkészítése,
b) az egyes közgyűlési rendeletek vagy döntések előkészítése,
c) a társulási megállapodások előkészítése és
d) vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatása.
20. A bizottságok szervezete, működési rendje
44. §
(1) A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak
megválasztására az Mötv. szabályai az irányadóak.
(2) A bizottsági tagság, tisztség megszűnik:
a) a Közgyűlés megbízatásának lejártával, a képviselői megbízatás megszűnésével,
b) felmentéssel vagy
c) lemondással.
(3) A képviselőcsoportok a bizottságok ülésére egyegy fő szakértőt delegálhatnak tanácskozási joggal.
21. A bizottság ülései
45. §
(1) Az elnök akadályoztatása esetén az ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a képviselők
közül választott alelnök látja el.
(2) A bizottságot az Mötv. 61. § (1) bekezdésében
meghatározottakon túl a Közgyűlés határozatára a határozatban foglalt határidőn belül össze kell hívni.
(3) A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően ki kell függeszteni a Főpolgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fővárosi Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bizottság tanácskozási jog megadásáról
dönthet. A tanácskozási joggal bíró résztvevőnek az elnök szót ad. A képviselő, a fővárosi területi nemzetiségi
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önkormányzatok elnöke tanácskozási joggal vehet részt
a bizottság ülésén.

(5) Kötelező az érintett meghívása törvényben meghatározott esetben.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének
és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirend
tárgyának és előadójának, valamint a tervezett napirend
tárgyalásához tanácskozási joggal külön meghívottaknak
a megjelölését is.

24. A bizottság tanácskozási rendje

(5) A bizottság(ok) napirendjének tárgyában érintett
kerület(ek) küldöttét az adott napirend tárgyalásához – az
írásos napirend előzetes megküldésével – a bizottság(ok)
ülésére meg kell hívni.
(6) A bizottság ülésére az írásos anyagok megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a főpolgármestert és a főjegyzőt, valamint a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit is.
22. Az előterjesztések rendje

48. §
(1) Az ülésen részt vevő bizottsági tag, és minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.
(2) Az ülést az ülés elnöke nyitja meg, megállapítja a
jelen lévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét. Határozatképtelenség esetén az ülés nem nyitható meg. Az elnök az ülés folyamán bármikor megállapíthatja a határozatképtelenséget, és az ülést bezárhatja
vagy elnapolhatja. A határozatképtelenség megállapítása
névsorolvasás, és a jelenlévők nevének rögzítése útján,
jelenléti ív aláírásával történik. Az ülés tartama alatt a jelenlévők száma szempontjából az „igen”, „nem”, „tartózkodom” szavazatok összesített száma az irányadó.

46. §
(1) A bizottság elé előterjesztést tehet
a) a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja,
b) a főpolgármester és helyettese,
c) a Közgyűlés bizottsága,
d) a főjegyző,
e) a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az őt
közvetlenül érintő ügyben és
f) a főpolgármester vagy a főjegyző által erre kijelölt
személy.
(2) Indokolt esetben a bizottság a helyszínen is felvehet saját napirendjére előterjesztéseket. E döntéshez minősített többség szükséges.
23. Az ülések nyilvánossága

(3) A bizottság ülésének napirendjére az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a bizottság állapítja meg.
(4) A bizottság a napirend kérdésében egyszerű többséggel határoz. A napirend változtatására csak a bizottság
egyszerű többséggel hozott döntése alapján van lehetőség. Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő napirendi javaslat. Az előterjesztő
a határozat meghozataláig jogosult az előterjesztés viszszavonására.
(5) A napirendi pont tárgyalásának elnapolására napirendi pontonként egyetlen alkalommal lehet javaslatot
tenni. A javaslatról a bizottság vita nélkül határoz, és annak elfogadását követően az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját is.

47. §
(1) A bizottság ülései – a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – nyilvánosak.

(6) Az ülés elnöke szünetet rendelhet el. A szünet elrendelésével egyidejűleg meghatározza az ülés folytatásának időpontját.

(2) A Bizottság zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

25. Ülésvezetés

(3) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására speciális nyilvánossági (titoktartási, öszszeférhetetlenségi) szabályokat ír elő, úgy e szabályok
betartását a meghívó kézbesítésénél és a bizottság ülésein is megfelelően – szükség esetén zárt ülés elrendelésével is – biztosítani kell.

(1) Az ülés elnöke a napirendi pontok felett – kivéve a
tájékoztató jellegű napirendet – vitát nyit.

(4) Zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak vehetnek részt.

49. §

(2) A bizottság ülésén napirendi pontonként elsőként
az adott napirendi pont előadóját illeti meg a szó. A napirendi pont előadóját a vita lezárását követően a zárszó
joga is megilleti.
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(3) Bármelyik bizottsági tag napirendi pontonként a
vitát megelőzően az előadóhoz a témához kapcsolódó
kérdéseket intézhet. A kérdések elhangzása után – a vita
megnyitása előtt – a napirendi pont előadója válaszol,
amelyhez a tanácskozási joggal nem rendelkező szakértő
véleményét is igénybe veheti.
(4) A bizottság felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal meghívottaknak.
(5) Ügyrendi kérdésben bármelyik bizottsági tag soron kívül szót kérhet. Ügyrendi javaslat a bizottság vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot
érdemben nem érintő eljárási kérdésre vagy a vita lezárására vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a bizottság vita nélkül határoz.
(6) A bizottsági tagok és a tanácskozási joggal megjelentek a napirendi ponthoz való hozzászólási szándékukat az ülés elnökének jelzik. Felszólalásra a bizottsági tagoknak a jelentkezés sorrendjében, a tanácskozási joggal
megjelenteknek az elnök az általa megállapított sorrendben adja meg a szót.
(7) A napirendi pont előadója és törvényességi észrevétel esetén a főjegyző a vitában soron kívül felszólalhatnak több alkalommal is.
(8) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.
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hatóságát írja elő, úgy ilyen ügyekben a szavazatszámláló gép adataiban egyébként név szerint is szereplő eredményt a jegyzőkönyvben név szerint kell rögzíteni.
(5) A név szerinti szavazás esetén a bizottsági tagok
névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A szavazás
eredményét az elnök hirdeti ki. A szavazási névsort a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(6) Minősített szavazattöbbség szükséges az e rendelet
3. mellékletében meghatározott döntéshez.
27. Kizárás a bizottsági döntéshozatalból
51. §
(1) A Bizottság döntéshozatalából történő kizárásra
vonatkozó szabályokat az Mötv. 49. §-a határozza meg.
(2) A bizottság elnöke vagy tagja az adott ügyben bejelentheti elfogultságát, ilyen esetben a vitában és a döntéshozatalban nem vehet részt.
(3) A bizottság tagja köteles a szavazást megelőzően
jelezni, ha vele szemben jogszabályban meghatározott
összeférhetetlenségi ok áll fenn. Közbeszerzési eljárást
érintő döntés meghozatalában nem vehet részt, akivel
szemben a közbeszerezésekre vonatkozó jogszabályok
szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn.
28. A bizottságok dokumentumai

26. A szavazás módja
52. §
50. §
(1) A bizottsági tag érvényesen kizárólag személyesen
szavazhat. A bizottság a döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás a levezető elnök által elrendelt döntés szerint kézfelemeléssel vagy név szerint
történik. A név szerinti szavazás szóbeli nyilatkozat formában történik.
(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a
szavazástól tartózkodók számát.
(3) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozottakon kívül, bármelyik bizottsági tag javaslatot tehet név
szerinti szavazásra. A kérdésben a bizottság vita nélkül,
egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha a jelen lévő bizottsági
tagok legalább egyötöde írásban kéri, név szerinti szavazást kell tartani.
(4) Amennyiben jogszabály valamely ügy döntéshozatali eljárására – pl. az átlátható felelősség elvének
megfelelően a közbeszerzési eljárásban – a szavazások
eredményének személyenkénti (név szerinti) beazonosít-

(1) A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében
előírtakon túl tartalmazza:
a) az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
b) az ülés megnyitásának időpontját,
c) napirendi pontonként az előadó, a felszólalók nevét,
a kérdéseket, és a hozzászólások lényegét és kérelemre a szó szerint elhangzottakat,
d) az 50. § (5) bekezdésében foglalt esetben a szavazás számszerű eredményét név szerint is és a döntés szövegét, továbbá külön indítványra a kisebbségi véleményt,
e) az elnök esetleges intézkedéseit,
f) az ülésen történt fontosabb eseményeket,
g) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelen lévő bizottsági tagok névsorát és
h) az ülés bezárásának idejét.
(2) Ha a bizottsági tag kéri, akkor felszólalását szó
szerint kell a jegyzőkönyvbe felvenni.
(3) Az Mötv. 60. §-ában meghatározottak szerint aláírt
jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül meg kell küldeni a főpolgármesternek.
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29. A jegyzőkönyvbe betekintés szabályai

VIII. FEJEZET

53. §

A FŐPOLGÁRMESTER, A FŐPOLGÁRMESTERHELYETTES ÉS A FŐJEGYZŐ

A választópolgárok részére az Mötv. 52. § (3) bekezdésében biztosított, a jegyzőkönyvbe történő betekintés feltételeit a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján, valamint a Fővárosi Önkormányzat (Főpolgármesteri Hivatal) honlapján is biztosítani kell.
30. A bizottsági döntés végrehajtásának
felfüggesztése
54. §
A bizottság a főpolgármester által felfüggesztett döntését még a Közgyűlés ülése előtt napirendjére veheti.
Amennyiben a bizottság a döntését a felfüggesztésnek
megfelelően megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi,
akkor a felfüggesztett döntés hiányában nincs szükség a
Közgyűlés ülése elé terjesztésre.
VII. FEJEZET
A FŐVÁROSI TERÜLETI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK
55. §
(1) A Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározottak szerint dönt a nemzetiségi jogok kérdéskörében.
(2) A fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokat érintő kérdésekben az előterjesztést részükre a Fővárosi Önkormányzat döntését megelőző 30 nappal meg
kell küldeni.
(3) A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt a
fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal. A
megállapodásokban rögzítésre kerülnek a nemzetiségi
önkormányzatok feladatai teljesítéséhez és jogaik gyakorlásához a nemzetiségek jogairól szóló törvényben
meghatározottak szerint: a helyiséghasználat, a működés
ügyviteli, technikai, szakmai feltételeinek biztosítása, a
költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel és a
vagyonkezeléssel összefüggő szabályok.

31. A főpolgármester
56. §
(1) A Közgyűlés gyakorolja a főpolgármester tekintetében a munkáltatói jogokat, és állapítja meg a jogszabályoknak megfelelően az illetményét.
(2) A főpolgármester megbízatását főállásban látja el.
(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főpolgármesterre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 7. melléklete, míg
a Közgyűlés által fővárosi önkormányzati rendeletben a
főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához vonhatja.
(5) A főpolgármester két közgyűlés közötti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (4) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési
rendeletében meghatározott keretek között dönthet:
a) az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében a már megkötött támogatási szerződések módosításairól,
b) a fővárosi önkormányzat költségvetési szervei szakmai pályázatainak benyújtásához szükséges előzetes jóváhagyásról és
c) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény
alapján benyújtandó pályázatok előzetes jóváhagyásáról.
32. A főpolgármester feladatai
57. §
(1) A főpolgármesternek a Közgyűlés működésével
összefüggő feladatai az Mötv. 65. §-ában felsoroltakon
kívül:
a) segíti a képviselők munkáját és
b) dönt a közgyűlési meghívó tartalmáról.
(2) A főpolgármesternek a bizottságok működésével
összefüggő jogköre az Mötv. 61. § (1)–(2) bekezdésében
felsoroltakon kívül:
a) évente legalább egy alkalommal feladategyeztető
megbeszélést tart a bizottságok elnökei részére.
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(3) A főpolgármester egyes egyéb jogkörei az Mötv.
67. §-ában felsoroltakon kívül:
a) irányítja, koordinálja és működteti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, meghatározza az önkormányzati delegációk úti célját, létszámát és öszszetételét,
b) dönt a főpolgármesteri költségkeret felhasználásáról,
c) kötelezettségvállalásra írásban felhatalmazhatja a
bizottság elnökét, a Közgyűlés tagját és a Főpolgármesteri Hivatal dolgozóját is, és
d) koordinálja a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok testületeinek, tisztségviselőinek
együttműködését.
(4) A főpolgármester, tisztségének megszűnése esetén,
a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét – új főpolgármester, főpolgármester-helyettes hiányában – a legidősebb
képviselőnek (korelnöknek), a korelnök akadályoztatása esetén a soron következő nem akadályozott legidősebb képviselőnek.
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e) a Közgyűlés és a bizottság ülésén az előterjesztés
vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet és
f) köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságoknak és
a főpolgármesternek ha döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel.
(2) A főjegyző:
a) rendszeresen ügyfélfogadást tart,
b) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat és
c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.
(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök
jegyzékét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A Közgyűlés a főjegyzőre átruházott hatáskört minősített többséggel hozott döntésével esetileg magához
vonhatja.

33. A főpolgármester-helyettes
58. §
(1) A főpolgármester-helyettesek megbízatásukat főállásban látják el.

(5) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a főjegyzői feladatokat a főjegyző által írásban megbízott főosztályvezető látja el.
IX. FEJEZET

(2) A főpolgármester-helyettesek közötti feladat- és
munkamegosztást és a főpolgármester helyettesítésének
rendjét a főpolgármester állapítja meg.

A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
60. §

(3) A főpolgármester-helyettes feladatait a főpolgármester határozza meg és vonhatja el.

(1) A Közgyűlés Főpolgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre.

34. A főjegyző
59. §
(1) A főjegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében az Mötv. 81. §-ában felsoroltakon kívül:
a) gondoskodik a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról,
b) gondoskodik a Közgyűlés törvény által előírt vagy
megállapodással átvett feladat- és hatásköreit tartalmazó jegyzék nyilvántartásáról,
c) előkészíti a Közgyűlés, valamint a bizottságok elé
kerülő előterjesztéseket,
d) ellátja a Közgyűlés, a bizottságok szervezési és
ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
biztosítja a Képviselői Kabinet működésének szakmai feltételeit,

(2) A Hivatal feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése
határozza meg.
(3) A hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint az ügyfélfogadás rendjét e rendelet 12.
melléklete tartalmazza.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal ügyrendjét, szervezeti
és működési szabályzatát a főpolgármester és a főjegyző állapítja meg.
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X. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK
KAPCSOLATRENDSZERE
61. §
(1) A Közgyűlés az Mötv. 23. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint együttműködik a kerületi önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés kiterjed:
a) az Mötv. 27. § (7) bekezdésében meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök átadását biztosító önkormányzati döntés előkészítésére és egyeztetésére,
b) az átadott feladat- és hatáskörökkel kapcsolatban
évenként legalább egyszeri egyeztetésre,
c) törvényben meghatározottakra és
d) konzultációs fórum működtetésére a fővárosi és a
kerületi közterület-felügyeletek tevékenységének
összehangolása céljából.
(3) A főpolgármester a közgyűlési határozat alapján
lefolytatott tárgyalásairól a Közgyűlést a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.
XI. FEJEZET
BUDAPEST POLGÁRAIVAL VALÓ
KAPCSOLATTARTÁS
35. Közmeghallgatás
62. §
(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer – a munkaterv szerint – előre meghirdetett közmeghallgatást tart.
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(6) A kivizsgált közérdekű javaslatot a főpolgármester
a soron következő Közgyűlés elé terjeszti. A javaslatról a
Közgyűlés szavaz. A Közgyűlés döntéséről a javaslattevőt 8 napon belül tájékoztatni kell.
(7) A közmeghallgatás összehívására, a meghívottak
körére a Közgyűlés ülésére vonatkozó általános szabályok az irányadóak, azzal, hogy a meghívottak köre bővíthető.
36. Lakossági fórum
63. §
(1) A főpolgármester vagy a Közgyűlés előre meghatározott közérdekű kérdésben, továbbá a jelentősebb fővárosi döntések előkészítésére a választópolgárok és a
társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, véleményének kikérése céljából lakossági fórumot hívhat össze.
(2) A lakossági fórum egyaránt összehívható a főváros
egészét vagy annak nagyobb, illetőleg egy részét érintő
tárgykörökben.
(3) A városrészt érintő lakossági fórum összehívását a
javasolt kérdés pontos megjelölésével és indokolásával a
kerületi önkormányzatok képviselői is kezdeményezhetik. A városrészi lakossági fórum az érintett kerületi önkormányzatokkal közösen is megrendezhető.
(4) A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a közmeghallgatás
szabályai alkalmazandók.
XII. FEJEZET
BUDAPEST FŐVÁROS
KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE
64. §

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 15 nappal
korábban a tömegkommunikációs eszközök útján közzé kell tenni.
(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.
(4) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az
ülésen nem válaszolható meg vagy nem dönthető el, a
meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a főpolgármesternek a főjegyző közreműködésével meg kell
vizsgálnia.
(5) A kérdést a főpolgármester vagy (a főpolgármester
egyidejű tájékoztatása mellett) a főjegyző 15 napon belül
megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a Közgyűlést a
soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(1) Budapest Főváros Közterület-felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) a Fővárosi Önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerve.
(2) A Felügyelet szervezetét és feladatát külön fővárosi önkormányzati rendelet szabályozza.
XIII. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
65. §
(1) A rendelet mellékletei az alábbiak:
a) a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke, (1. melléklet)
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b) az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei, (2. melléklet)
c) a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések
jegyzéke, (3. melléklet)
d) a tanácsnokok és feladatköreik, (4. melléklet)
e) az állandó és ideiglenes bizottságok, a bizottságok
létszáma, (5. melléklet)
f) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke, (6. melléklet)
g) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, (7. melléklet)
h) a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök
jegyzéke, (8. melléklet)
i) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, (9.
melléklet)
j) a Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke,
(10. melléklet)
k) a testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke, (11. melléklet)
l) a Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje, valamint az ügyfélfogadás
rendje, (12. melléklet)
m) a képviselőcsoportok működéséhez a Fővárosi
Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (13. melléklet)
n) a tanácsnokok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (14.
melléklet)
o) a bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás, (15.
melléklet)
p) a Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörök
jegyzéke és létszáma. (16. melléklet)
(2) A rendelet hiteles példánya a mellékletekkel együtt
a Főpolgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.
66. §
(1) A fővárosi önkormányzati rendeleteket és a normatív határozatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –a
Fővárosi Önkormányzat hivatalos lapjában, a Fővárosi
Közlönyben kell kihirdetni, és a Fővárosi Önkormányzat
honlapján kell közzétenni.
(2) A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló
46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteit képező, a keretszabályozási övezeteket és egyéb szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú térkép(ek)
és a főváros védelmi és korlátozási területeit ábrázo-
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ló 1:10 000 méretarányú térkép(ek) kihirdetése helyben
szokásos módon, a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel történik.
XIV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
67. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
68. §
Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv.
Kgy. rendelet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépése több időpontban történik. A törvény rendelkezéseinek zöme 2013. január 1-jén lépett hatályba és ezzel
párhuzamosan hatályon kívül helyezésre került a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb rendelkezése. Ennek eredményeképpen az Mötv.
143. §-a ad felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy
rendeletben szabályozzák a szervezeti és működési szabályzatot (a továbbiakban: SZMSZ). A Fővárosi Közgyűlés ezen jogszabályi felhatalmazások alapján alkotja
meg a Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét a jelenleg hatályos SZMSZ hatályon kívül helyezésével egyidejűleg. A rendelettervezet eleget tesz a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában megfogalmazott azon tilalomnak, mely tiltja az Alaptörvény vagy
más jogszabályban foglaltak szó szerinti átvételét. Ennek
megfelelően a rendelettervezet a megfelelő szakaszoknál
csak utal az egyéb jogszabályokban meghatározottak alkalmazására.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelkezés a rendelet megalkotásának célját, az
önkormányzat hivatalos megnevezését, székhelyét, és

2013. március 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

az önkormányzat szerveit tartalmazza, melyek az Mötv.
szabályai alapján kiegészülnek a főjegyzővel. Rögzítésre kerülnek továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalás szabályai.
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A 17–18. §-okhoz

A rendelkezés a Közgyűlés ülésvezetésének, az ülések
rendjének szabályait és a tanácskozás rendjének megzavarása esetén alkalmazható szankciókat tartalmazza.

A 2. §-hoz
A 19–25. §-okhoz
A rendelkezés szerint az Önkormányzat jelképeiről
és használatuk rendjéről külön önkormányzati rendelet
szól.
A 3. §-hoz
A rendelkezés rögzíti, hogy az önkormányzat kötelező
és önként vállalt feladatokat lát el, az önként vállalt önkormányzati feladatokat az 1. melléklet tartalmazza.
A 4–5. §-okhoz
A rendelkezések a munkatervre vonatkozó szabályokat tartalmazzák, meghatározva a munkatervhez javaslattételi joggal rendelkező személyeket és szerveket, utalva
a 11. mellékletben meghatározott, e tekintetben javaslattevő szervezetekre is.

A rendelkezések a kérdések és felszólalások szabályait tartalmazzák. A rendelettervezet meghatározza a felszólalások időtartamát, sorrendjét, a tanácskozási joggal
megjelentek felszólalási lehetőségeit.
A 26–27. §-okhoz
A rendelkezések egyrészt a döntéshozatal szabályait tartalmazzák, utalva arra, hogy a döntéshozatalból történő kizárás szabályai az Mötv.-ben találhatók. Másrészt
a határozatképességre, illetve annak megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.
A 28–31. §-okhoz
A rendelkezések a szavazás módját, a nyílt és a titkos
szavazás lebonyolításának szabályait tartalmazzák.

A 6–8. §-okhoz
A 32. §-hoz
A rendelkezések az előterjesztések benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Az előterjesztések
előkészítésének rendjét és általános követelményeit a 2.
melléklet határozza meg.

A rendelkezés szerint a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére vonatkozó általános követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

A 9–11. §-okhoz

A 33–35. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseinek összehívására vonatkozó szabályokat
tartalmazzák.

A rendelkezések a közgyűlés ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.
A 36–38. §-okhoz

A 12–14. §-okhoz
A rendelkezések a Közgyűlés összehívásának eljárási
szabályait tartalmazzák, különös tekintettel annak módjára, határidejére, a meghívottak körére valamint a lakosság tájékoztatására.

A rendelkezések a közgyűlési képviselők jogállásával: a jogaikkal, kötelezettségeikkel, díjazásukkal, valamint kötelezettségszegés esetén annak csökkentésével
kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.
A 39–40. §-okhoz

A 15. §-hoz
A rendelkezés a nyilvános ülésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A zárt ülésre vonatkozó szabályokat az
Mötv. tartalmazza, ezért e szabályokra a rendelettervezetben csak utalás történik.
A 16. §-hoz
A rendelkezés a Közgyűlés napirendjének elfogadására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendelkezések a képviselőcsoportokkal kapcsolatos
szabályokat tartalmazzák.
A 41. §-hoz
A rendelkezés a tanácsnok jogállásával kapcsolatos
szabályt tartalmazza.
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A 42–54. §-okhoz

A 60. §-hoz

A rendelkezések az állandó és ideiglenes bizottságok
feladatait, a szervezeti és működési rendjüket, és a bizottsági döntések főpolgármester által történő felfüggesztése
során alkalmazandó szabályokat tartalmazzák.

A rendelkezés a Főpolgármesteri Hivatalra vonatkozó
szabályokat tartalmazza.

Az 55. §-hoz

A rendelkezés a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendelkezés a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat kapcsolatrendszerét szabályozza.
Az 56–57. §-okhoz
A rendelkezések a főpolgármester feladatait, az átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazó mellékletekre
való utalást tartalmazzák. Az Mötv. lehetővé teszi, hogy a
főpolgármester a Közgyűlés két ülése között, annak utólagos tájékoztatása mellett döntsön az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. Az 56. § (5) bekezdése tartalmazza
ezen ügyek felsorolását.
Az 58. §-hoz
A rendelkezés a főpolgármester-helyettesek jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Az 59. §-hoz
A rendelkezés a főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A korábbi szabályozástól eltérően
az Mötv. lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. E hatáskörök
jegyzékére való utalást a (3) bekezdés tartalmazza. Az
(5) bekezdés a főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetére tartalmaz rendelkezést.

A 61. §-hoz

A 62–63. §-okhoz
A rendelkezések a közmeghallgatásra és a lakossági
fórumra vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
A 64. §-hoz
A rendelkezés a Fővárosi Közterület-felügyeletre vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza.
A 65. §-hoz
A rendelkezés az SZMSZ mellékleteinek felsorolását
tartalmazza.
A 66. §-hoz
A rendelkezés a Közgyűlés döntései kihirdetésével
kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
A 67. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A 68. §-hoz
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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1. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzéke
1. Nappali melegedők fenntartása a szociálisan rászorultak számára.
2. Utcai szociális munkavégzés a hajléktalanok ellátása keretében.
3. Időskorúak gondozóházának fenntartása.
4. Családok átmeneti otthonának fenntartása.
5. A fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, kulturális értékeinek megőrzése a Fővárosi
Roma Oktatási és Kulturális Központ fenntartásával.
6. Társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának támogatása.
7. Az ifjúsági feladatok ellátása.
8. A fővárosi kerékpáros közösségi közlekedés feltételrendszerének fejlesztése és működtetése.
9. A fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése.
10. A fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatása a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.
11. A fővárosi ideiglenes díszkivilágítási berendezések üzemeltetése (például: karácsonyi díszkivilágítás).
12. Óvodai feladatellátásra intézmények fenntartása.
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2. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1.
Az előterjesztések előkészítésének rendje és általános követelményei
A Közgyűlés hatékony és törvényes működése érdekében szükséges megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint előkészített előterjesztések elkészítése. Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés részére készített, az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot (határozati javaslatot vagy rendelet-alkotási javaslatot) tartalmazó írásos anyag. A
közgyűlési előterjesztések rendjére vonatkozó alapvető szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg, melynek végrehajtása érdekében a következők szerint kell eljárni.
2.
A közgyűlési előterjesztések általános rendje
2.1. A közgyűlési előterjesztések a főpolgármesternél írásban nyújthatók be.
2.2. A Közgyűlés elé előterjesztést az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak tehetnek.
2.3. A Közgyűlés munkatervében szereplő előterjesztéseket lehetőség szerint a munkatervnek megfelelő időpontra kell
elkészíteni.
2.4. Az előterjesztés-tervezeteket – a Közgyűlés ülése előtt – valamennyi bizottság elé kell terjeszteni, s meg kell küldeni a tanácsnokoknak, kivéve a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, melyeket csak a Közbeszerzési Bizottság elé kell terjeszteni. Az előterjesztést napirendre tűző bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőket,
a főpolgármestert, a főjegyzőt és az illetékes tanácsnokot is. A bizottság(ok) és a tanácsnok(ok) álláspontjukról írásban
tájékoztatja(ák) az előterjesztőket.
2.4.1. A Közgyűlés elé csak a főjegyző kézjegyével ellátott előterjesztés terjeszthető.
2.5. A Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:
2.5.1. Az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat lehetőleg
ismertetni kell.
2.5.2. Amennyiben volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és azok végrehajtási tapasztalataira.
2.5.3. Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket – a folyamatos határidő-megjelölés lehetőség szerinti mellőzésével –, valamint ha az szükséges, a végrehajtásért
felelős személyt megjelölő határozati javaslatot kell tartalmaznia. Amennyiben a végrehajtásért felelős nincs megjelölve,
akkor azon a főpolgármestert kell érteni.
2.5.4. A döntési javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk – az SZMSZ vonatkozó előírásait is figyelembe véve
– egyszerű vagy minősített szavazattöbbséget igényel-e.
2.5.5. A korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vagy módosítására is javaslatot kell
tenni.
2.5.6. Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú, tárgyalásra és döntésre alkalmas tervezet elkészítéséért.
2.5.7. Ha valamely jogszabály pályázat, döntés, adat, tájékoztatás, felhívás stb. helyben szokásos módon történő kihirdetésére kötelezi az önkormányzatot, akkor – erre utalva az előterjesztésben –, helyben szokásos módon történő kihirdetésnek minősül a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztés.
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2.6. Szakmai koordináció:
2.6.1. Az előterjesztéseket szakmai szempontból előzetesen egyeztetni kell a Főpolgármesteri Hivatallal, a bizottságokkal, tanácsnokokkal és mindazon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elő.
2.6.2. Az előterjesztést olyan időben kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 8 nap álljon rendelkezésre az
előterjesztéssel kapcsolatos álláspontjának kialakítására.
2.6.3. Az egyetértés vagy az egyet nem értés tényét, vagy azt a körülményt, hogy a megkérdezett szerv nem tett észrevételt, az előterjesztésben – név szerint is megjelölve – fel kell tüntetni.
2.6.4. Véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolnia kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térnie az ezzel kapcsolatos álláspontjára.
2.6.5. Az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie.
2. 7. Törvényességi koordináció:
2.7.1. Az előterjesztéseket – a hivatali szakmai egyeztetés után – törvényességi szempontból egyeztetni kell a főjegyzővel.
2.7.2. A főjegyző a kézirat alapján ellenőrzi, hogy az előterjesztés megfelel-e az egyéb jogszabályoknak és az e rendeletben előírt követelményeknek.
2.7.3. A jogi koordinációs tevékenység elsősorban a döntési javaslatok törvényességének ellenőrzésére terjed ki, továbbá arra is, hogy a testületnek a kérdés eldöntésére van-e hatásköre, a döntési javaslat a hatályos jogszabályokkal összhangban van-e.
2.7.4. Amennyiben a főjegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt és a főpolgármestert tájékoztatni.
2.7.5. A rendelettervezetek társadalmi egyeztetésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szakmai koordináció
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
2.8. A Közgyűlés üléseinek előkészítése:
2.8.1. A Közgyűlés üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a főjegyző irányításával
a Főpolgármesteri Hivatal Szervezési Főosztálya látja el.
2.8.2. Az előterjesztők az előterjesztéseknek a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott eredeti példányát, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 10 nappal kötelesek a Szervezési Főosztálynak átadni.
2.8.3. Rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén az előterjesztést a Közgyűlés ülésének időpontja előtt lehetőleg 5 nappal kell a Szervezési Főosztályra leadni. Az előterjesztések elkészítésére rendkívüli ülésre irányuló javaslat esetén is az e
szabályokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
2.8.4. A Közgyűlés meghívóját a tervezett napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők legalább 4 munkanappal (rendkívüli ülés esetén legalább 3 munkanappal) az ülés előtt megkapják.
2.8.5. Abban az esetben, ha képviselő vagy a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat az előterjesztő, az e szabályokban foglaltak teljesítésében a Főpolgármesteri Hivatal közreműködik és az ilyen előterjesztéseket nyilvántartja. Ez
esetben az előterjesztő a hivatali koordinációt a főjegyző útján kezdeményezheti.
2.9. A Közgyűlés határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:
2.9.1. A Közgyűlés határozatának végrehajtását azonnal meg kell kezdeni.
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2.9.2. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, annak felmerülésekor, de legkésőbb a határidő lejártát
megelőző ülésen kell kérni a Közgyűléstől a határidő módosítását.
2.9.3. Az azonnal határidőt jelölő határozat végrehajtásáról a felelős 3 munkanapon belül, a többi határozat esetében
a végrehajtásra megjelölt határidőt követő 7 munkanapon belül köteles jelentést készíteni és azt a Szervezési Főosztályra megküldeni.
2.9.4. A határozatok végrehajtásáról az összesítő jelentéstervezetet a Szervezési Főosztály készíti el.
2.9.5. A Közgyűlés határozatairól határidős nyilvántartást kell vezetni, amely a Szervezési Főosztály feladata. A Szervezési Főosztály minden hónapban írásban tájékoztatja a felelősöket a következő hónapban lejáró határozatokról.
2.9.6. A felelősök valamennyi őket érintő határozatról kötelesek nyilvántartást vezetni.
3.
A rendeletek előkészítésének különös szabályai
Az önkormányzati rendelet előkészítésére – a 2. fejezetben foglalt szabályok alkalmazásával – az alábbi speciális szabályok az irányadók:
3.1. Rendelet alkotását az SZMSZ 7. §-ában felsoroltak kezdeményezhetik.
3.2. Az önkormányzati rendeletek tervezeteinek előkészítése a kezdeményező feladata.
3.3. A kezdeményező a főjegyző kézjegyével (láttamozásával) ellátott előterjesztést, csatolva a főjegyző esetleges törvényességi észrevételét is, valamennyi bizottság és tanácsnok elé terjeszti. A bizottság e napirendet tárgyaló ülésére a főpolgármester és a főjegyző mellett a kezdeményezőt (javaslattevőt) és az illetékes tanácsnokot is meg kell hívni.
3.4. A Közgyűlés elé rendelettervezetet csak a főjegyző kézjegyével ellátva lehet beterjeszteni.
3.5. A rendelettervezet formai követelményei:
3.5.1. Jelölését a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet szerint kell végezni. [Például: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/1991. (II. 25.) önkormányzati rendelete a .....-ról. Rövidítve: 2/1991. (II. 25.) Főv. Kgy. r. Az
évszám után zárójelben szereplő dátum a kihirdetés időpontja, mely a Fővárosi Közlönyben való megjelenésre utal.]
3.5.2. A rendelet hatálybalépésének időpontjáról a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet alapján úgy kell rendelkezni, hogy az a kihirdetést követő meghatározott napon – mely napot célszerű konkrétan megjelölni – lépjen hatályba. A dátum alatt a főpolgármester és a főjegyző aláírása szerepel.
3.5.3. A rendelettervezethez általános és részletes indokolást kell készíteni.
3.6. Az önkormányzati rendelet és normatív határozat kihirdetése, nyilvántartása, propagandája és a végrehajtás biztosítékai:
3.6.1. Az önkormányzati rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.
3.6.2. Szükség szerint, de legalább ötévenként a Fővárosi Közlöny különszámaként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét, tárgy- és jogszabálymutatóval meg kell jelentetni.
3.7. Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, módosítása és kiegészítése:
3.7.1. Ha az önkormányzati rendelet ellentétessé válik a később megjelent jogszabály rendelkezéseivel, vagy más okból hatályon kívül helyezésre, módosításra vagy kiegészítésre szorul, a tárgy szerint illetékes belső szervezeti egység (főosztály, osztály, iroda) vezetőjének feladata ennek jelzése a főjegyző felé.
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3.7.2. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére, módosítására és kiegészítésére vonatkozó eljárás értelemszerűen a 2–3. fejezetekben szabályozottak szerint történik, az alábbi eltéréssel:
3.7.2.1. Az önkormányzati rendelet módosítására, kiegészítésére vonatkozó javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy
ebből egyértelműen kitűnjön, mely rendelkezés szorul kiegészítésre, módosításra. Ezért az előterjesztésben a rendelettervezeten kívül – két hasábra osztva – egymás mellett kell feltüntetni a módosításokkal érintett hatályos szöveget, és a módosításként, kiegészítésként javasolt újat is.
3.7.2.2. A rendelettervezetet a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályokban foglalt előírásoknak
megfelelően kell elkészíteni.
3.8. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:
3.8.1. Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés hatáskörének gyakorlását egyéb önkormányzati rendeletben ruházza át valamely szervére, akkor egyidejűleg dönteni kell a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelő módosításáról is.
3.8.2. A Fővárosi Közgyűlés szerveire átruházott hatásköröket tartalmazó 6–10. mellékletekben felsorolt egyes hatásköröknél a hatáskört megállapító jogszabályra való hivatkozás az adott hatáskör-átruházás időpontjának megfelelő állapotot tükrözi. A hivatkozott jogszabályok számának vagy rendelkezésének időközbeni olyan módosulása, amely az adott
hatáskör tartalmi változásával nem járt, nem befolyásolja az átruházott hatáskör gyakorlásának jogát.
3.9. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok:
3.9.1. Az éves költségvetés elfogadása három lépcsőben történik.
3.9.1.1. Az első lépcső a költségvetési koncepció kidolgozása a jogszabályoknak megfelelően és a Közgyűlés által való
elfogadása.
3.9.1.2. A második lépcsőben kerül sor a külső tényezőkben a koncepció elfogadása óta bekövetkezett változások figyelembevételére, a keretszámok kialakítására.
3.9.1.3. A harmadik lépcsőben történik meg a már elfogadott keretszámokon belül a költségvetési javaslat részletes vitája, a prioritások esetleges módosítása.
3.9.2. Forrásigényt támasztó módosító indítvány a költségvetési javaslathoz, vagy az elfogadott költségvetéshez, a
költségvetésirendelet-módosítási előterjesztésekhez, a záróbeszámoló keretében meghozandó döntésekhez csak akkor
nyújtható be, ha az előterjesztő az adott tétellel kapcsolatos többletkiadási összegnek megfelelő, technikai kezelhetőségét
illetően a főpolgármester által előzetesen igazolt csökkentési javaslatot tesz a módosítandó előterjesztésben szereplő vagy
érvényes egyéb kiadási tétel rovására, indokolva a prioritás áthelyezését, továbbá az egyensúlyi követelmény betartásával
ismertetve a módosítással beemelni kívánt új vagy megemelni kívánt költségvetési tételeknek az érvényben lévő finanszírozási prognózisban szereplő későbbi évek költségvetési keretfeltételeire gyakorolt hatását. Forrásként az általános tartalék vagy egyéb tartalékkeret nem vagy csak a főpolgármesterrel való előzetes egyeztetés esetén jelölhető meg.
3.9.3. Konkrét tételre vonatkozó működési kiadási többletigény csak a tervezetben szereplő más működési kiadás tétel terhére jelölhető meg.
3.9.4. Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatók, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az általános tartalék szolgál továbbá
az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, és az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza
kell pótolni a forrás megérkezésekor.
3.9.5. A költségvetési évet záró beszámoló elfogadásakor jelentkező szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető vagy számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. Amennyiben e kockázatok az adott költségvetési év utolsó hónapjaiban ismételt áttekintés alapján valószínűleg már nem realizálódnak, úgy e tartalék elsődlegesen a
hitelfelvételi igény csökkentésére fordítandó, és csak kivételes esetben vállalható a terhére új felhalmozási elkötelezettség. A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére nem használható.
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3. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A minősített szavazattöbbséget igénylő kérdések jegyzéke
Az Mötv. 24. §-ában, 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában, 46. § (2) bekezdés c) pontjában, 50. §-ában, 55. § (1) bekezdésében,
68. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 89. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottakon kívül:
1. a Közgyűlés meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 16. § (5)],
2. a Közgyűlés által átruházott hatáskör eseti visszavonása [SZMSZ 1. § (6), 42. § (7); 56. § (4), 59. § (4)],
3. a főpolgármesterrel, főpolgármester-helyettessel, a főjegyzővel szemben fegyelmi, kártérítési eljárás megindítása, ezen
személyekkel szemben fegyelmi büntetés kiszabása, kártérítési felelősségük megállapítása,
4. hitelfelvétel és kötvénykibocsátás,
5. az önkormányzati tulajdonba kerülő vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné, vagy törzsvagyon forgalomképessé minősítése,
6. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítése, gazdasági társaságba történő bevitele,
7. zártkörű pályázat kiírása tőzsdei kereskedési joggal rendelkező befektetési vállalkozások körében az együttes értékesítés alá eső tőzsdén jegyzett értékpapírok tekintetében,
8. a tőzsdén jegyzett értékpapírok azonnali – ajánlatkérés, vagy pályázat kiírása nélkül történő – értékesítése különösen
indokolt esetben (például az Önkormányzat tőzsdei részvényei jelentős árfolyamvesztésének veszélye esetén, a nagyobb
veszteség elkerülése céljából),
9. az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átadása [22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 45. §],
10. bizottság meghívójában nem szereplő napirendi javaslat napirendre vétele [SZMSZ 46. § (2), 48. § (4)],
11. törvény vagy fővárosi önkormányzati rendelet minősített többséget előíró rendelkezése,
12. nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében szabályozott önkormányzati támogatás megállapítása vagy egyéb kedvezmény nyújtása esetén [40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r.
35. § (1)],
13. bármely jogszabály alapján a Közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, kijelölés, delegálás, kiválasztás, felkérés.
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4. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A tanácsnokok és feladatköreik
A tanácsnokok kötelesek a hatályos jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően végezni a munkájukat, amelyek ellátásáért, illetve tevékenységük következményeiért személyes felelősséget vállalnak.
1. Az Agglomerációs tanácsnok részletes feladatköre
1.1. Részt vesz nem tanácskozási jogú meghívottként a Pest Megyei Közgyűlés ülésein;
1.2. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a fővárosi agglomerációhoz tartozó 81 település és 11 kistérség képviselőivel;
1.3. Kapcsolatot tart területfejlesztési ügyekben a Pest megyei főjegyzővel és főépítésszel;
1.4. Rendszeres kapcsolatot tart a területfejlesztés tudományos műhelyeivel (Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központja, Területfejlesztési Tudományos Egyesület);
1.5. Közreműködik a területét érintő INTERREG programok koordinációjában;
1.6. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
1.7. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
2. Az Informatikai tanácsnok részletes feladatköre
2.1. Véleményt nyilvánít a Fővárosi Információs Rendszer tartalmi, stratégiai kérdéseiben;
2.2. Részt vesz Budapest informatikai stratégiájának kialakításában;
2.3. Figyelemmel kíséri az informatika területét érintő pályázatokat, és felhívja az önkormányzat és intézményei figyelmét a lehetőségekre, segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében;
2.4. Rendszeres kapcsolatot tart a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztályával és az Informatikai Szolgáltató
Központtal;
2.5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
2.6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
3. A Közbiztonsági tanácsnok részletes feladatköre
3.1. Javaslatot tesz a főpolgármester részére az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzati tűzoltó egyesületek működési célú támogatására és a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;
3.2. Közreműködik a közbiztonsági célú pályázatok kiírásában és elbírálásában;
3.3. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós tárgyú programok működését az iskolabiztonság, a kórházbiztonság és a drogprevenció területén;
3.4. Kapcsolatot tart a fővárosi és agglomerációs polgárőrszervezetekkel;
3.5. Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
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3.6. Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
4. A Közlekedési tanácsnok részletes feladatköre
4.1. Véleményezi a közlekedési témájú bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket;
4.2. Javaslatot tesz a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos szervezeti, gazdasági, infrastrukturális kérdések megoldására;
4.3. Előterjesztést tehet az illetékes főpolgármester-helyettessel egyeztetett módon a főváros közösségi közlekedésével
kapcsolatos ügyekben a bizottságok és a Közgyűlés részére;
4.4. Véleményezi a fővárosi útfelújítási programokat és a közlekedésfejlesztési koncepciót;
4.5. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
4.6. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
5. A Kulturális és turisztikai tanácsnok részletes feladatköre
5.1. Folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő kulturális szervezetekkel, és esetenként részt vesz azok rendezvényein;
5.2. Figyelemmel kíséri a fővárosban zajló kulturális és oktatási rendezvényeket, konferenciákat;
5.3. Véleményezi a főváros kulturális koncepcióját, annak megvalósulását figyelemmel kíséri;
5.4. Figyelemmel kíséri a közművelődési pályázatokat, javaslatot tesz pályázatok benyújtására;
5.5. Véleményezési jogot gyakorol a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével, valamint a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
5.6. Együttműködik a városfejlesztési és városképvédelmi tanácsnokkal közösen a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatok kiírásában és elbírálásában;
5.7. Figyelemmel kíséri a turisztikai feladatok ellátását;
5.8. 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;
5.9. Rendszeres kapcsolatot tart a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetőivel;
5.10. Irányítja és koordinálja a főváros barlangvédő programjainak kialakítását és megvalósítását;
5.11. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
5.12. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
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6. A Városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnok részletes feladatköre
6.1. Figyelemmel kíséri a városmegőrzéssel és műemlékvédelemmel, közterület-elnevezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;
6.2. Figyelemmel kíséri a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztések előkészítését;
6.3. Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
6.4. Véleményt nyilvánít a hozzájárulás kérdésében a műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok, a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék elidegenítésének, megterhelésének, használati jogának gazdasági társaságba történő bevitelénél, valamint tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon történő hasznosításánál, amennyiben nincs közüzem vagy a hivatal használatában;
6.5. Közreműködik a kulturális és turisztikai tanácsnokkal együttműködve a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázat kiírásában és elbírálásában;
6.6. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok átadását megelőzően;
6.7. Közreműködik a Fővárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben a lakóépületekre és infrastrukturális létesítményekre vonatkozó pályázatok kiírásánál, a pályázatok elbírálásánál az elnyert támogatás formájára és arányára vonatkozóan;
6.8. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében;
6.9. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat;
6.10. Javaslatot tesz az utcabútor-szerződések szerinti Éves Telepítési Listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, valamint az azok alapján kiadandó tulajdonosi hozzájárulások ügyében. Továbbá figyelemmel kíséri az utcabútor-szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését;
6.11. Tájékoztatást kérhet Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójától a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról;
6.12. Véleményezési jogot gyakorol, illetve javaslatot tesz a közterület-használati engedélyek vonatkozásában;
6.13. Beszámol tevékenységéről évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével a Közgyűlésnek;
6.14. Együttműködik feladatai ellátása során a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.
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5. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma
A
A Közgyűlés állandó bizottságai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi
és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Közterület-hasznosítási Bizottság
Oktatási Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A
A Közgyűlés ideiglenes bizottságai

1.

BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság

B
A bizottság létszáma
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
5 fő
7 fő
7 fő
7 fő
7 fő
B
A bizottság létszáma
5 fő
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6. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
1. BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
1.1. Megtárgyalja a budapesti rendőrfőkapitány kinevezése előtt a Fővárosi Közgyűlést megillető vélemény kialakításával kapcsolatban készítendő közgyűlési előterjesztést.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
1.2. Felkéri a budapesti rendőrfőkapitányt a helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről
szóló éves írásbeli beszámoló megtartására és értékeli azt. A beszámoló ismételt elutasítása esetén az országos rendőrfőkapitányhoz fordul.
1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4)–(5)
1.3. Javasolja a főpolgármesternek Budapest Főváros Közterület-felügyelete igazgatójának beszámoltatását.
1.4. Jóváhagyja a Budapest Főváros Közterület-felügyelete szervezeti és működési szabályzatát.
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9. §
1.5. Javaslatot tesz a 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Fővárosért Emlékzászló”, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” fővárosi kitüntető díjak adományozásának előterjesztésére a főpolgármester számára.
1.6. Kiírja és elbírálja a Közgyűlés által jóváhagyott irányelvek alapján a közbiztonsági célú pályázatot.
1.7. Véleményezi a Budapest Főváros Közterület-felügyelete teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célokat.
1.8. Véleményez és javaslattal él a Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálata éves térítési díjainak megállapítására vonatkozó közgyűlési előterjesztést illetően.
1.9. Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós tárgyú programok működését az iskolabiztonság és a
drogprevenció területén.
1.10. Véleményezi a közterületek rendjével kapcsolatos közgyűlési rendelettervezeteket.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
1.11. Véleményezi a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződését és a tevékenységével összefüggő egyéb közgyűlési előterjesztéseket.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
1.12. Javaslatot tesz a fővárosi rendvédelmi szervek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére nyújtandó támogatásokra.
1.13. A főváros lakosságát érintő, közrenddel és közbiztonsággal összefüggő eseményekről tájékoztatók, információk,
statisztikák és adatok bekérése.
1.14. Javaslatot tesz a főpolgármester részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások és a városrendészeti behajtási hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti elosztása tekintetében.
1.15. Javaslatot tesz a Budapest Főváros Közterület-felügyelete vezetői pályázata kiírásával kapcsolatban.
1.16. A rendőrség – külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható – döntésével, intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt tehet.
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2. EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2.1. Javaslatot tesz a jóváhagyott költségvetés keretein belül az intézményi fejlesztésekre, felújításokra biztosított
pénzeszközök elosztására.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4)
2.2. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények férőhelyeinek növelésére, csökkentésére, vagy a funkcióváltásra.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
2.3. Évente egy alkalommal értékeli a családok átmeneti otthona szakmai munkájának eredményességét, a szakmai
program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (1) e)
2.4. Megsemmisíti a családok átmeneti otthona jogsértő szabályzatát, illetve házirendjét a jogszabálysértés orvoslására való felhívás eredménytelensége esetén.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 104. § (3)
2.5. Kijelöli a tartós bentlakásos szociális intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba a fenntartó képviselőjét.
1993. évi III. tv. (Szoctv.) 99. §
2.6. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, és a családok átmeneti otthona szakmai programját.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c)
2.7. Évente egy alkalommal értékeli a szociális intézmények szakmai munkájának eredményességét.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)
2.8. Jóváhagyja a szakosított szociális intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, házirendjét.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) d)
3. FŐVÁROSI BERUHÁZÁSOKAT ÉS FEJLESZTÉSEKET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
3.1. A Fővárosi Önkormányzat illetékes szakmai főosztályai bevonásával és közreműködésével folyamatosan nyomon
követi, vizsgálja, felügyeli és véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, vagy a Fővárosi Önkormányzat részvételével megvalósuló, múltbeli és jelenleg folyamatban lévő beruházásokat és fejlesztéseket. Működésével hozzájárul a folyamatban lévő beruházások és projektek szabályszerű, felesleges kiadásoktól mentes, optimális megvalósulásához és befejezéséhez.
3.2. A Bizottság a működése során beszerzett adatokat és információkat részletesen értékeli, elemzi és saját döntése
alapján hivatali célvizsgálatokat kezdeményezhet.
3.3. A Bizottság az általa elvégzett vizsgálatok eredményéről jelentést készít, amelyet bizottsági megtárgyalást és elfogadást követően a Közgyűlés elé terjeszt.
3.4. Véleményezi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
3.5. Ellenőrzi a beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtását.
4. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
4.1. Véleményezési jogot gyakorol az állam nevében történő koncessziós pályázat kiírásához, ha a pályázati kiírás az
önkormányzatot egyébként megillető jogok gyakorlását, vagy egyéb feladat teljesítését érinti.
1991. évi XVI. tv. (Kon.tv.) 5. § (2)
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4.2. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő rendezéséről 50 millió Ft értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)
4.3. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően dönt az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)
4.4. A 4.2–4.3. pont alapján hozott határozatairól félévente beszámol a Közgyűlése előtt.
4.5. Lemond a Fővárosi Önkormányzatot megillető előbérleti jogról a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény- és védőcsőrendszer szabad kapacitásának továbbhasznosításával kapcsolatos előbérleti jog tárgyában benyújtott megkeresés esetén. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy
az előbérleti jog gyakorlásához önkormányzati érdek fűződik, úgy a kérelmet döntésre a Közgyűlés elé terjeszti.
4.6. Figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat a piaci zavarok megelőzése céljából, intézkedéseket kezdeményez.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 67. §
4.7. Gondoskodik a köztemetők létesítésével, bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével,
újra használatbavételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 18. §
4.8. Hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat egyszeri bérlőkiválasztási jogával érintett kerületi önkormányzati tulajdonban lévő lakás lakásbérlő részére történő elidegenítéséhez.
1993. évi LXXVIII. tv. 55. § (1)
4.9. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit.
5. JOGI, ÜGYRENDI, NEMZETISÉGI ÉS VAGYONNYILATKOZAT-ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
5.1. Eljár a nemzetiségek jogai, valamint az emberi jogok biztosításával kapcsolatos ügyekben, amennyiben az nem
tartozik más szerv hatáskörébe.
5.2. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő, a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodások kérdésében.
2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §
5.3. Előzetesen véleményezi a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szervezeti és működési szabályzatát és
éves munkatervét.
1997. évi CXL. tv. 78. § (5)
5.4. Ellátja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 57.§ (2)
5.5. Tájékoztatja a Közgyűlést a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről a soron következő ülésen.
2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (4)
5.6. Gyakorolja a főpolgármester, a főpolgármester-helyettesek és a képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásával, kezelésével, őrzésével kapcsolatos feladatokat.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 57. § (2)
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5.7. Előterjesztést készít a Közgyűlés részére a főpolgármester, illetve a főpolgármester-helyettesek sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük szándékos elmulasztása vagy a
valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a tisztségének megszüntetése tárgyában benyújtandó keresetről való döntés érdekében.
1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 33/C. § (1)
5.8. A Fővárosi Közgyűlés képviselője összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja és előterjeszti a Közgyűlés következő ülésére, de legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül.
2000. évi XCVI. tv. 9. § (2)–(3)
5.9. A kárpótlásra jogosultat írásban felhívja az elővásárlási jog gyakorlására, amennyiben az önkormányzat a jogosult volt tulajdonának értékesítéséről dönt. Amennyiben a volt tulajdonos személye ismeretlen, akkor a jogosultat a vagyontárgy értékesítése előtt 30 nappal két országos napilapban, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján megjelenő hirdetményben, továbbá a helyben szokásos egyéb módon kell az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségéről tájékoztatni
azzal, hogy elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet.
1991. évi XXV. tv. 9. §
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2)
5.10. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásba a Fővárosi Önkormányzat vagy jogelődje javára idegen ingatlanra bejegyzett, vagyoni értékkel nem bíró bármely jog, tény vagy más feljegyzés töröltetéséről, amennyiben annak további
fenntartása a Fővárosi Önkormányzat feladatainak ellátását, fejlesztési vagy más céljainak védelmét már nem szolgálja,
és a bejegyzés törlése a Fővárosi Önkormányzat érdekeit egyébként sem sérti. Ilyen esetben a törlés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárásban a főpolgármester gyakorolja az ügyfél (kérelmező) jogait.
5.11. Felhívást tesz közzé a mindenkori költségvetési rendeletben a „Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
keret céltartaléka” címrenden rendelkezésre álló előirányzat terhére a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok éves
munkatervéhez kapcsolódó támogatási igény benyújtására, elbírálja a benyújtott támogatási igényeket és megköti a megállapodást.
6. KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
6.1. Eljárásrendtől függetlenül, az építési koncesszió, a szolgáltatási koncesszió és a tervpályázati eljárások kivételével, a közbeszerzési törvény szerinti uniós értékhatárt el nem érő, egyedi értékű közbeszerzési eljárásban dönt:
6.1.1. az eljárás megindításáról,
6.1.2. az előzetes összesített tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok érdemi módosításairól, a Bírálóbizottság összetételéről,
6.1.3. a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő kizárásáról,
6.1.4. a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
6.1.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,
6.1.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről valamint
6.1.7. a közbeszerzési eljárás eredményéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6.2. Értékhatártól függetlenül dönt a 6.1. pontban felsorolt esetekben, 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.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6.3. Értékhatártól függetlenül dönt a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
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6.4. Értékhatártól függetlenül dönt a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei”,
„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”, a „Római-parti árvízvédelmi mű megvalósítása” projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a 6.1. pontban felsorolt esetekben.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6.5. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról
a közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
6.6. Véleményezi a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.
7. OKTATÁSI BIZOTTSÁG
7.1. Meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) d)
7.2. Véleményezi az óvodai munkatervet.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1)
7.3. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) h)
7.4. Ellenőrzi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját, házirendjét,
szervezeti és működési szabályzatát.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (2) i)
7.5. Véleményezi a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet ha nem ütközik a hatáskör átruházás tilalmába.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 75. § (1)
7.6. Véleményezi az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, és a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények nevének megállapításával összefüggő döntéseket.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 83. § (3)
7.7. A Fővárosi Közgyűlés részére előzetesen véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében résztvevő szakértő kijelöléséhez szükséges fenntartói egyetértés megadását.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 87. § (5)
7.8. Véleményt nyilvánít az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, és a Fővárosi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjének megbízásához.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 68. § (1)
7.9. Dönt az iskolaszékbe történő tag delegálásáról.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 73. § (2)
7.10. Figyelemmel kíséri a középfokú szakképzettséget szerzett pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci keresletét, elhelyezkedési esélyeit.
7.11. Jóváhagyja a közgyűjteményi intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) szervezeti és működési szabályzatát és
éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és feladatait.
1997. évi CXL. tv. 68. §
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9. §
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7.12. Jóváhagyja a közművelődési intézmények (állat- és növénykert, művelődési központ) szervezeti és működési szabályzatát és éves munkatervét, valamint meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját és
feladatait.
1997. évi CXL. tv. 78. §
8. PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
8.1. Ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtását, különös tekintettel a komplex, több bizottságot is érintő testületi,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekre.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. §
8.2. Valamennyi bizottság saját hatáskörében folytatott ellenőrzésének anyagát bekérheti, az érintett bizottság azt köteles megküldeni. A tervezett és elvégzett ellenőrzésekről tájékoztatást kérhet.
8.3. Javasolhatja a többi bizottságnak az egyébként feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, a tárgyalásra a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság képviselőjét meg kell hívni.
8.4. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg a pénzügyi, költségvetési és gazdálkodási kérdésekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztések tekintetében.
8.5. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit.
9. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
9.1. Dönt a BFVK Zrt.-vel kötött vagyongazdálkodási szerződésben szereplő támogatás – az irányadó közösségi rendelkezések és hazai jogszabályok szerinti – felülvizsgálatáról, az ezzel összefüggő nyilatkozattételről, illetve eljárásról.
A támogatás felülvizsgálata keretében évente áttekinti a szerződésben rögzített díjakat, az esetleges túlkompenzációt, és
ha szükséges, javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződésben foglaltak megváltoztatására.
9.2. Gyakorolja az Európai Unió Bizottsága általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/
EK bizottsági határozat (HL L 312. 2005. 11. 29.), valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott
állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C 297. 2005. 11. 29.) előírásai érvényesülésének évenkénti ellenőrzését, továbbá a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt beszámolási és jelentési kötelezettséget.
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5)
9.3. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat évenként osztottan megillető bevételek
megosztásáról szóló rendelettervezetet.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
9.4. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a főpolgármester jutalmazására.
1994. évi LXIV. tv. 4/A. § (1)
9.5. Hozzájárul az adóhatóság és az adófizetésre kötelezett egyezségéhez az adófizetésre kötelezett vagyonából lefoglalt ingó vagy ingatlan vagyontárgy tulajdon- és kezelői jogának a Fővárosi Önkormányzat javára történő átruházásához,
ha a vagyontárgy valamely önkormányzati feladat ellátását természetben szolgálja.
2003. évi XCII. tv. (Art.) 157. §
9.6. Megállapítja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező védőcsőhálózat jogszerűtlen használata után járó kártérítés mértékét a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott, az albérleti díjakat érintő korrekciók figyelembevételével képzett egységár alapján és intézkedik a kártérítési igény érvényesítéséről.
9.7. Kiadja, módosítja az egyedi engedélyeket az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése esetén.
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 9. §
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10. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
10.1. Előterjeszti a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló
előterjesztéseket.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 17.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6/A. § (1) b), 57. § (3)
10.2. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek véleményezésében.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §, 20. §
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (1)
10.3. Véleményezési jogot gyakorol a településrendezési eszközök szakterületet közvetlenül érintő fejezeteinek készítésével és jóváhagyásával kapcsolatban.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14/A. §
10.4. Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a
védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
2001. évi LXIV. tv. 29. §
10.5. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet elemeit érintő kérdésben:
10.5.1. hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítással
1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.
10.5.2. zöldfelületek védelmével
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1., 12.
10.5.3. telepített környezet védelmével
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.
10.5.4. zajvédelemmel
1991. évi XX. tv. (Htv.) 85. § (1) c), e)
10.5.5. a főváros településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával, a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.
1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14. § (2) aa)–ab)
10.5.6. és minden egyéb, az Mötv. 23. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztési, településrendezési, az épített és
természeti környezet védelmével kapcsolatosan.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (1)
10.6. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:
10.6. 1. távhőszolgáltatási, ivóvíz-ellátási, szennyvízelvezetési, -kezelési és -ártalmatlanítási (csatornaszolgáltatás),
hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási feladatokról való gondoskodás
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.,12.
10.6. 2. helyi közutak útosztályba sorolása
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. § (7)
10.6. 3. útvonalak, kiemelt területek, közcélú zöldterületek fejlesztése
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.,11.
10.6. 4. fővárosi forgalomtechnikai feladatok
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 1.
10.6. 5. fővárosi tömegközlekedési feladatok
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 10.
10.6. 6. közreműködés a fővárosi közvilágítás biztosításában
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.
10.6. 7. ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása, fejlesztése
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.
1995. évi LVII. tv. 4. § (1), (3)
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10.6. 8. településtisztaság szabályozása
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 3.
10.6. 9. köztemetők létesítése, fenntartása, fejlesztése
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 9.
10.7. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában,
használatában lévő zöldfelületeken: a fásított köztereken, közkertekben, közparkokban, városi parkokban, közterületi
zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken, sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és az utcai fasorokban található fás szárú növények kivágásához.
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a)
10.8. Véleményezési jogot gyakorol a városgazdálkodást érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, vállalati, társasági stb.) előkészítésének és megvalósításának műszaki-gazdasági folyamatában, amennyiben az az összfővárosi
költségvetési érték egy ezrelékét meghaladja.
10.9. Véleményezési jogot gyakorol a fővárosi ingatlanok kerületi önkormányzatok javára történő átadását megelőzően.
10.10. Véleményt nyilvánít a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon
nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
10.11. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (1)–(3) bekezdéseiben szabályozott kártalanítási igény megállapodással történő
rendezését 50 millió Ft értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (1)–(3)
10.12. Véleményezi a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdésén alapuló vétel tekintetében 50 millió Ft egyedi értékhatárig.
1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4)
10.13. Dönt a főpolgármester írásbeli javaslata alapján
10.13.1. a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívásának, részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról a költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül,
10.13.2. a beérkezett pályázatok elbírálásáról,
10.13.3. a pályázati zárójelentésről.
10.13.4. Évente beszámol a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A beszámolóban feltünteti a
100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.
10.14. Szerződést köt a Környezetvédelmi Alap pályázat nyerteseivel, továbbá jogosult a pályázati cél megvalósulását ellenőriztetni.
11. BKISZ PROJEKT IDEIGLENES BIZOTTSÁG
11.1. A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök tekintetében a Társulási Tanács döntését megelőzően gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot megillető
döntési jogosítványokat.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (4), (5)
11.2. Javaslatot tesz a Fővárosi Közgyűlés részére a projekttel kapcsolatos, valamint a Társulás működésével összefüggő aktuális ügyekben.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 59. § (2)
11.3. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban
11.3.1. az eljárás megindításáról,
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11.3.2. az előzetes összesített tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító felhívásról és dokumentációról, azok
érdemi módosításairól, valamint a Bírálóbizottság összetételéről,
11.3.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,
11.3.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
11.3.5. a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról,
11.3.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről valamint
11.3.7. az eljárás eredményéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
11.4. Értékhatártól függetlenül dönt a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések módosításáról.
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7. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR
1.1. Gondoskodik a kerületi képviselő-testületek és más szervek, személyek véleményének, egyetértésének a jogszabályokban meghatározott esetekben történő megkéréséről.
1.2. Ellátja mindazon hatásköröket, amelyeket a Közgyűlés rendeletében meghatároz számára.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (4), (5)
1.3. Önállóan eljár a kerületi polgármesterekkel való együttműködés körébe tartozó kérdésekben a Közgyűlés határozatai alapján.
1.4. A Fővárosi Önkormányzat által kötött szerződések vonatkozásában a szerződő fél Fővárosi Önkormányzat részéről – a Fővárosi Önkormányzat törvényes képviselőjeként – gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mindazon kötelezettségeket, mely szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése (így különösen szerződéses nyilatkozatok, intézkedések, egyéb cselekmények megtétele) egyébként nem tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott
hatáskörébe, és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.
1.5. A vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletekben szabályozottaktól eltérően a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendeletben a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben – a köztéri szobrokra vonatkozó döntések kivételével – a főpolgármester:
1.5.1. kiadja a Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges hozzájárulásokat, nyilatkozatokat, engedélyeket, állásfoglalásokat, véleményeket vagy bármely más dokumentumot, továbbá jóváhagyja, megköti az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges szerződéseket, megállapodásokat;
1.5.2. a beruházással érintett ingatlanokat közvetlenül határoló fővárosi önkormányzati ingatlanok vonatkozásában
gyakorolja a Fővárosi Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a beruházással összefüggésben szükséges telekrendezési eljárások előkészítését szolgáló telekmegosztásokban.
Ezen tulajdonosi jogkörök gyakorlása nem terjed ki a fővárosi önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog átruházására,
vagy közterület forgalomképtelenségének megváltoztatására.
2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS
2.1. Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében a jogszabályban meghatározottak szerint.
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (4)
3. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
3.1. Együttműködik a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése érdekében a Kormánnyal, más helyi
önkormányzatokkal, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szerveivel.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 1. §
3.2. Ellátja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdéséből eredő feladat- és hatásköröket.
1991. évi IV. tv. (Fetv.) 8. § (4)
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3.3. Benyújtja a kérelmet a közmunkaprogramok támogatása iránt.
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1)
4. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
4. 1. Ellátja a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés feladatait.
1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 4. § (1) f)
4. 2. Ellátja a vízbázisvédelmi feladatokat.
1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 7. § (4) a)
4. 3. Közreműködik a veszély megszüntetésében, víz vagy vízi létesítmény elszennyeződése esetén.
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §
4. 4. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek jogszabály szerinti szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről, fenntartásáról, a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről.
1991. évi XXXIII. tv. (Vt.) 20. § (1)
5. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
5.1. Dönt a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak útosztályba sorolásáról.
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3. § (7)
432/2012. (XII. 29.) Korm. r. 3. §
5.2. Dönt a helyi jelentőségű közlekedési nevek megállapításáról, megváltoztatásáról.
1991. évi XX. törvény 39. § (2)
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) k)
6. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS
6.1. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (1)
6.2. Ellátja az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatokat.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 111. § (2)
6.3. Javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj adományozására.
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 10. § (3)
6.4. Kiírja és elbírálja az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi pályázatot.
7. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS IGAZGATÁS, SPORT
7. 1. Gondoskodik a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását.
1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (1) a), b)
7. 2. Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységet.
1997. évi CLIV. tv. (Eütv.) 153. § (2)
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7. 3. Megállapodást köt más önkormányzatokkal ezek lakosai szakosított szociális intézményi elhelyezésére vonatkozóan.
7. 4. Megállapodást köt az illetékes Minisztériummal a hajléktalanok átmeneti segélyezés fedezetéhez történő hozzájárulásról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 124. § (4)
7. 5. Dönt a megyei, illetve a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat által létrehozott helyi szociálpolitikai kerekasztalban részt vevő a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személy kijelöléséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 58/B. § (2)
7. 6. Javaslatot tesz a regionális szociálpolitikai tanácsba a Fővárosi Önkormányzatot képviselő személyre.
129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) g)
7. 7. Kijelöli – a Fővárosi Önkormányzatot megállapodás alapján megillető férőhely-kijelölési jogot gyakorolva – azokat a személyeket, akik a Fővárosi Önkormányzat számára fenntartott 5 férőhely igénybevételére jogosultak.
7. 8. Javaslatot tesz a kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó sportcélú keretek felhasználására.
7. 9. Sportszervezési feladatai körében:
7. 9. 1. segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
7. 9. 2. segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények
lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
7. 9. 3. közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
7. 9. 4. közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
2004. évi I. tv. 55. § (3) a), c), f), g)
7. 10. Ellátja a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat.
2004. évi I. tv. 55. § (3) d)
7. 11. Ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.
2004. évi I. tv. 55. § (1) c)
8. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS
8.1. Meghatározott időszakonként áttekinti a Közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (1) g)
8.2. A Fővárosi Önkormányzatot illető bevételekkel összefüggő csődeljárás keretében hitelezőként bejelentkezik a felszámolási eljárásba.
1991. évi XLIX. tv. (Csődtv.) 28. § (2) f)
8.3. Szerződést köt a Fővárosi Önkormányzatot mint adóst, továbbá a kötelezettet terhelő kötelezettségek más által történő átvállalásáról, ha az nem jár a Fővárosi Önkormányzat terhére vagyoni kötelezettséggel.
1959. évi IV. tv. (Ptk.) 332. §
8.4. Észrevételt tesz az adósságrendezési eljárás keretén belül a pénzügyi gondnok jelentésére.
1996. évi XXV. tv. 29. § (5)
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8.5. Megállapodik a hitelezőkkel az adósságrendezési eljárásban megkötött egyezség végrehajtásának felügyeletéről.
1996. évi XXV. tv. 26. §
8.6. Kifogással él az adósságrendezési eljárás során készült jelentés és vagyonfelosztási javaslat ellen.
1996. évi XXV. tv. 32. § (2)
8.7. Megbízási szerződést köt a Közgyűlés által megválasztott könyvvizsgálóval és a megkötött megbízási szerződést
módosítja.
8.8. A címzett- és céltámogatásokkal kapcsolatosan értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert a kincstár útján 8 munkanapon belül, ha a Fővárosi Önkormányzatnak haladéktalanul le kell mondania a címzett- és céltámogatásról,
a lemondásról szóló közgyűlési döntést követően.
1992. évi LXXXIX. tv. 14. § (6)
8.9. A címzett- és céltámogatásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítés során benyújtja a szakminiszter által közzétett követelmények figyelembevételével készített több változatot tartalmazó beruházási koncepció egy eredeti, továbbá három
hitelesített másolati példányát az Igazgatóságnak.
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2)
8.10. Teljes körűen előkészíti a mindenkori jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül szükségessé váló hitelek felvételét, kötvények kibocsátását, az Európai Unió által nyújtott támogatások biztosítását, valamint
az időnként szükségessé váló garanciamegállapodásokat; továbbá jóváhagyja a hitelfelvételekhez, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó tájékoztatókat, kérelmeket és értesítéseket. Pályáztatások során kidolgozza és jóváhagyja a pályázók listáját és a pályázati feltételeket, értesítéseket és ajánlatkéréseket bocsát ki, kiírja a pályázatokat, a beérkezett ajánlatokat
előzetesen értékeli, majd a döntésre előkészített szükséges dokumentációt és a nyertesre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé terjeszti, kivéve, ha a rövid- és hosszú lejáratú hitel felvétele, valamint kötvény kibocsátása a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
8.11. Szerződést köt a mindenkori éves költségvetési rendeletben a 830000-es, 840000-es, 870000-es címeken nevesített szervezetekkel a költségvetési előirányzaton szereplő összegeknek megfelelően.
8.12. Jóváhagyja az éves belső ellenőrzési tervet.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 119. § (5)
9. HELYI ADÓK
9.1. A főjegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Erről évente beszámol a Közgyűlésnek.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) g)
10. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS
10.1. Igazolja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 26. § (3)
10.2. Felmondhatja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított hat hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 21. § (3)
10.3. Felmondhatja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított kilencven napon
belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít.
1991. évi XVI. tv. (Kontv.) 20. § (1)
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11. VAGYONGAZDÁLKODÁS
11.1. Nyilatkozik a földkiadás lezárását követően a szövetkezet használatában lévő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai, továbbá utak tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan.
1993. évi II. tv. 12/A. §, 12/D. §
11.2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő műemlékeken szükségessé váló kármegelőző intézkedések
megtételéről, a károk bekövetkezése esetén az elhárításban való közreműködésről, illetve ezekről értesíti az állami műemlékvédelmi szervezetet.
2001. évi LXIV. tv. 41. § (1)
11.3. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásával létrejött társaságokban a társasági részesedések részbeni vagy teljes körű értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény előírásait kell alkalmazni:
11.3.1. az egyszemélyes önkormányzati társaságokban a tagsági, részvényesi jogokat megtestesítő részvények, üzletrészek teljes körű vagy részleges értékesítését előkészíti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az
értékesítésre, valamint annak feltételeire (mértékére, ütemezésére, lebonyolításának módjára, pénzügyi és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti, gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;
11.3.2. az egyszemélyes önkormányzati 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 benyújtott pályaműveket, dönt a privatizációs tanácsadó kiválasztásáról, továbbá véleményezi a
privatizációra vonatkozó valamennyi javaslatot, ellenőrzi a privatizálásban érintett társaságok munkavállalói érdekképviseleti szerveivel való egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerződés szerinti teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);
11.3.3. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévő részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó személyek kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pályázatok értékeléséről és elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendő
tanácsadó szerződésről és ellenőrzi a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele. Együttműködik – tőzsdei értékesítés esetén – a tőzsdetag forgalmazóval kötendő bizományosi szerződés megkötésében;
11.3.4. az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően, annak keretei között:
11.3.4.1. pályázatokat ír ki,
11.3.4.2. jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az Információs Memorandumot,
11.3.4.3. elfogadja a Fővárosi Közgyűlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes időtervét,
11.3.4.4. meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének és bírálatának szempontjait,
11.3.4.5. dönt a pályázati eljárást megelőző előminősítés esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosultak köréről,
továbbá – többfordulós pályázati eljárás esetén – a második vagy további fordulóba jutó pályázók köréről,
11.3.4.6. meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége nélkül a nyertes pályázóval kötendő szerződések tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetők,
11.3.4.7. a Fővárosi Közgyűlés vagy a Gazdasági Bizottság által kijelölt személyekből álló előzetes bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejűleg a pályázat nyertesével megkötendő részvény, üzletrész adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb szerződések tervezetét döntés érdekében a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti.
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12. BELÜGYI IGAZGATÁS
12.1. Gondoskodik – külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 21. §
13. IPARI, KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI IGAZGATÁS
13.1. Segítheti a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatja a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét.
1997. évi CLV. tv. 44. § (1) a), 45. § (1)
13.2. A lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethet.
1997. évi CLV. tv. 44. § (1) c)
13.3. Közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kíséri annak érvényesülését.
1997. évi CLV. tv. 45. § (1) f)
13.4. Elkészítteti a területe – külön jogszabályban meghatározott – energiaellátási tanulmányát a területfejlesztési koncepció alapján.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 65. § (2)
13.5. Összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)
13.6. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § a)
13.7. Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 66. § c)
14. KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK
14.1. Adatokat és tájékoztatást köteles adni a miniszter számára ágazati feladatai körében.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 97. § e), 130. § e)
14.2. Gondoskodik az államháztartásról szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 107. §, 108. §
14.3. A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintően teljesíti a jogszabályban meghatározott módon előírt adatszolgáltatást.
1991. évi XXXIII. tv. (Övt.) 42. §
15. GAZDÁLKODÁS
15. 1. Dönt az önkormányzat folyószámláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és
visszavonásáról.
2011. évi CXCV. tv. 73. § (1)
15. 2. Dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, ha az nem ütközik a hatáskör átruházás tilalmába.
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16. NEMZETISÉGI JOGOK VÉDELME
16.1. Megköti a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatokkal a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok személyi és tárgyi feltételeiről szóló megállapodást.
2011. évi CXCV. tv. 27. § (2)
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §
17. KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
17.1. Kiadja és módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
utasítást a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.2. Aláírja a közbeszerzési tervet és módosításait, valamint az éves statisztikai összegezést.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.3. Javaslatot tesz a döntéshozónak a rövid- és hosszú lejáratú hitel felvételére, valamint kötvény kibocsátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban:
17.3. 1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásra és dokumentációra, azok érdemi módosításaira,
17.3.2. a Bírálóbizottság összetételére,
17.3.3. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárására,
17.3.4. a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánítására,
17.3.5. a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés
vagy az ajánlat érvényessé nyilvánítására,
17.3.6. a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről szóló döntésre, valamint
17.3.7. az eljárás eredményére.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.4. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzési eljárásban:
17.4.1. a részvételi vagy az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról,
17.4.2. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció nem érdemi módosításairól,
17.4.3. a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak a részvételi vagy az ajánlattételi határidő lejártáig történő viszszavonásáról,
17.4.4. az ajánlati kötöttség idejének kiterjesztéséről, részvételi szakasz esetében az ajánlattételi felhívás megküldésének elhalasztásáról,
17.4.5. az előzetes vitarendezés vonatkozásában szükséges intézkedésekről,
17.4.6. a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről a közbeszerzésekről szóló törvény szerint, ha nem nyújtottak be
ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést, vagy az ajánlati kötöttség idejének meghosszabbítása esetén az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát, valamint
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17.4.7. meghozza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás bírálati szakaszában a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, tárgyalást megelőző döntéseket.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.5. Értékhatártól függetlenül dönt a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásokban:
17.5.1. az eljárás megindításáról,
17.5.2. a Bírálóbizottság összetételéről,
17.5.3. adott esetben az ajánlattételi felhívásról, annak módosításáról és visszavonásáról,
17.5.4. az ajánlattevő kizárásáról,
17.5.5. az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,
17.5.6. az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint érvényessé nyilvánításáról,
17.5.7. a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről vagy eredményességéről, valamint
17.5.8. az eljárás eredményéről.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.6. Értékhatártól függetlenül dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megindítása esetén:
17.6.1 a közbeszerzési eljárást megindító felhívás visszavonásáról,
17.6.2. a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, valamint
17.6.3. Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását követően az eljárás bírósági úton való folytatásáról.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)
17.7. Jóváhagyja és megköti a BKISZ projekthez kapcsolódó közbeszerzések kivételével az európai uniós projektek
megvalósulását szolgáló, és közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött fővárosi önkormányzati szerződések módosítását a jóváhagyott engedélyokirat pénzügyi keretei között, nem érintve a szerződéses biztosítékok körét, kivéve a kötbérterhes véghatáridő módosítását, a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.
18. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK KÉPZÉSE
18.1. Dönt az önkormányzati képviselők informatikai képzésének, továbbképzésének megszervezéséről.
2000. évi XCVI. tv. 12. §
19. EGYÉB HATÁSKÖRÖK
19.1. Kezdeményezi a fővárosi közterület-felügyeletek Konzultációs Fórumának összehívását, aláírja a Konzultációs
Fórum működési elveit, és meghatalmazza a Konzultációs Fórum munkájában a Fővárosi Önkormányzat nevében résztvevőket.
19.2. Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező szerv vezetőjéhez fordulhat.
Alaptörvény 32. cikk (1) j) pont
19.3. Intézkedik a Fővárosi Önkormányzatot a külön rendeletben megillető elővásárlási jog bejegyeztetéséről, illetve
törléséről.
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19.4. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az európai uniós finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges – pénzügyi
kötelezettségvállalást nem igénylő – dokumentumokat.
19.5. Kiadja és módosítja a Biztonsági Beszerzések Szabályzatát, a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 8. § (1)
19.6. Engedélyezi az 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak szerint a fővárosi önkormányzati jelkép használatát.
19.7. Engedélyezi az 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak szerint közigazgatási egység név felvételét és használatát.
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8. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke
1. Benyújtja a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménye működési engedélye,
visszavonása, módosítása, új működési engedély iránti kérelmet.
321/2009. (XII. 29.) Korm. r. 5. §, 7. §
2. Bejelenti a szociális intézmény működését engedélyező szervnek a 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a változást, ha az egyébként a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé.
3. Előzetes véleményt kér a fővárosi gyámhivataltól, ha
3.1 a Fővárosi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményt szüntet meg, illetve annak ellátási területét
vagy az ellátási kötelezettség terjedelmét változtatja meg,
3.2. az ellátó rendszer működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni,
3.3 jogszabályban nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 121. § (2)
4. Nyilatkozik a szociális intézmények működését engedélyező szervek ellenőrzései során tett megállapításokkal kapcsolatosan.
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (6)
5. Gondoskodik a szociális intézmények működése törvényességének és szakmai munkájának ellenőrzéséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), d)
6. Dönt az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése ellen a jogosult vagy törvényes
képviselője által előterjesztett kérelem alapján az ellátás megszüntetéséről.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. § (3),
15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 14. § (3)
7. Dönt a családok átmeneti otthoni elhelyezési kérelmet elutasító intézményvezetői intézkedés ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásáról.
1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 32. § (4)
8. Jóváhagyja a kulturális intézmények kulturális szakembereinek hétéves továbbképzési tervét, illetve annak módosítását.
1/2000. (I. 14.) NKÖM r. 4. § (4), (6)
9. Köznevelési intézményenként és feladatonként statisztikai célú közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. r. 19. § (1)
10. Haladéktalanul értesíti az illetékes bíróság elnökét az ülnöki megbízásról való lemondásról.
2011. évi CLXII. tv. 220. § (5)
11. Határozattal megállapítja az ülnöki megbízatás megszűnését az ülnök választójogának elvesztése vagy 70. életévének betöltése esetén, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.
2011. évi CLXII. tv. 220. § (6)
12. Elszámol a köznevelési intézmények normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságáról.
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 16. §
13. Esetenként szakmai segítséget kér Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 132. § (1) k)
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14. Dönt a hajléktalanok átmeneti szociális segélyének megállapításáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1), 45. § (5)
15. Dönt az átmeneti (krízis) segély megállapításáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 7. § (1)
16. Gondoskodik a személyes gondoskodást biztosító szakosított szociális intézményekben működő érdekképviseleti
fórum által kezdeményezett intézkedések kivizsgálásáról.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 99. § (4)
17. Megállapodást köt a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel a Szoc. tv. 37/A. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítésére.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/A. § (1)
18. Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében
jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs.
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 114. § (3)
19. Évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről.
1991. évi XX. tv. (Htv.) 138. § (3) h)
20. Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett helyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából.
1990. évi C. tv. (HAtv.) 51. §
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9. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke
1. EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
1.1. Megtárgyalja a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek vezetői által, tartozásuk felszámolására készített
intézkedési tervet, és dönt annak elfogadásáról, vagy javaslatot tesz a főpolgármester felé az önkormányzati biztos kirendelése kezdeményezésére.
59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)
1.2. Szociális jellegű lakáspályázat esetén meghatározza a bérlakásokra vonatkozó pályázati feltételeket, a bérbeadás
módját, valamint javaslatot tesz a pályázat eredményére és a bérlő személyére vonatkozóan.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 9. § (1) és (5)
1.3. Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jog pályázat útján történő felhasználására,
meghatározza a pályázati feltételeket és dönt a pályázat eredményéről.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 38. § (2) és (5)
2. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
2.1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően jóváhagyja – az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások kivételével – a beruházási vagy felújítási célokmányt, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmányt
az 50 millió forint becsült értékhatárt meg nem haladó beruházásoknál vagy felújításoknál.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (2)
2.2. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően egyetért az intézményi jóváhagyású beruházás
vagy felújítás megvalósítása kapcsán felmerülő működési többletköltség-igény esetén a beruházási, illetve felújítási célokmány intézményi jóváhagyásával.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)
2.3. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezését követően
2.3.1. jóváhagyja a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratait – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét –, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési
évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)
2.3.2. egyetért az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy
felújításai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyásával, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása
kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)
2.3.3. jóváhagyja, megköti a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy
felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást vagy
fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §
2.4. Gyakorolja a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a tulajdonosi jogokat.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)
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2.5. Dönt a helyiségek alkalmi célú igénybevételéről, hasznosításáról, megköti, módosítja a bérleti szerződéseket,
amennyiben ahhoz a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet szerint nem szükséges a Fővárosi Közgyűlés döntése.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)
2.6. Dönthet a helyiség kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 3. § (1), 5. § (1)
2.7. Dönt – kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben – a helyiség ingyenesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi
forgalmi értéket meg nem haladó helyiség esetén különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a helyiség kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételének biztosításáról.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 5. § (4)
2.8. Dönt a helyiségek piaci alapon történő hasznosításáról: a bérlő kiválasztásáról, a bérleti díj összegéről, a bérbeadás
időtartamáról, módjáról, valamint a vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott egyéb feltételekről.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 8. §
2.9. A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosítása esetén
is a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett dönthet.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 10. §
2.10. Versenyeztetési eljárás mellőzése esetén kiválasztja a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjét.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 17. § és 18. § (1) d)
2.11. Előzetesen hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság részére mozi,
színház, egyéb kulturális vagy sport célra bérbe adott helyiség esetén az alaptevékenységet kiegészítő, a nézők fogadásához szükséges egyéb szolgáltatások nyújtása vagy a szakmai feladatok ellátását nem zavaró kulturális rendezvények tartása érdekében a helyiség albérletbe adásához.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 27. § (3)
2.12. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről, ha annak helyi forgalmi értéke nem éri el az 50 millió forintot.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 31. § (2)
2.13. Gyakorolja – a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt kivételekkel – az önkormányzati lakások bérbeadói jogait és kötelezettségeit, ideértve a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adásvételi szerződés megkötését is.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1)
2.14. Meghatározza bérbeadói részről a Lakástörvény szerinti megállapodás tartalmát.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (2)
2.15. Dönt a beérkező kérelmek alapján a bérlő személyéről.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 6. § (9)
2.16. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával (szociális jellegű lakáspályázat
esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javaslata alapján), továbbá dönt a pályázat eredményéről és a bérlő személyéről (szociális jellegű lakáspályázat esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság javaslata alapján).
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 9. § (1) és (5)
2.17. Kiadja a bérlő kiválasztásáról szóló nyilatkozatot.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 37. § (3)
2.18. Pályázatot ír ki a pályázati feltételek és a bérbeadás módjának meghatározásával a bérlő kiválasztási jog felhasználására, továbbá dönt a pályázat eredményéről és a bérlő személyéről.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 38. § (2) és (5)
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2.19. Gyakorolja az előzetes hozzájárulás jogát a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vásárcsarnokok, piacok és
üzletközpontok területén lévő 200 m2-t meghaladó helyiség, ingatlanrész, továbbá ingatlan határozatlan idejű vagy egy
évet meghaladó határozott idejű bérbeadása vonatkozásában.
37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 3. § (7)
2.20. Dönt a forgalomképtelen vagyon vonatkozásában a Vagyonrendelet 22. § (1) és (4) bekezdésben nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy r. 22. § (2)
2.21. Dönt a korlátozottan forgalomképes vagyon vonatkozásában a Vagyonrendelet 22. § (1) és (3) bekezdésben nem
szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (2)
2.22. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat 50 millió forint értéket el nem érően, a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyona felett.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 24. § b)
2.23. Dönt a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes vagyonszerzése esetében, 50 millió forint értéket
el nem érően.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 44. § b)
2.24. Jogosult a Fővárosi Önkormányzat meglévő vagy várományi vagyonát érintő perbeli, vagy peren kívüli egyezség megkötésére, 50 millió forint pertárgy értéket, vagy peren kívüli egyezségben szereplő 50 millió forint értéket el nem
érően.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 46. § a)
2.25. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról 2 millió
forint követelés összeget elérően, vagy azt meghaladóan, de az 5 millió forintos értékhatárt el nem érően.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) c)
2.26. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat abban az esetben, ha a telekrendezési eljárás a Fővárosi Közgyűlés által rendeletben elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv, továbbá a Fővárosi Közgyűlés egyetértésével vagy egyező véleményével rendeletben elfogadott Kerületi Szabályozási Terv végrehajtása érdekében történik.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 48. § (4)
2.27. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a Fővárosi Önkormányzatot bármely jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében a vételi ajánlatban, vagy az adásvételi szerződésben szereplő, 50 millió forint egyedi értékesítési értéket el nem
érő vagyon tekintetében.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 50. §
2.28. Dönt – értékhatártól függetlenül – a Budapest 4. számú metróvonal projekt keretében a Kelenföldi pályaudvar kijáratának megvalósításával összefüggő építési munkák vonatkozásában, az ahhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51/A. §
2.29. Előzetesen hozzájárul az önkormányzati intézmény vezetőjének döntéséhez 50 millió forintot elérő vagy azt
meghaladó könyv szerinti értékű ingó vagyon hasznosításához, továbbá ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejű, valamint 3 évet meghaladó határozott idejű hasznosításához, valamint az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy más
civil szervezet között kötendő, fővárosi vagyont érintő olyan együttműködési megállapodás jóváhagyása tárgyában,
amely egyidejűleg tartalmazza az alapítványnak vagy más civil szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történő székhelybejegyzéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulását is.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (2)
2.30. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat telekalakítás esetében a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási feladatai körébe tartozó, 50 millió forint értékhatárt el nem érő fővárosi forgalomképes ingatlan vagyona tekintetében.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 59. § (3)
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2.31. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat az 50 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő forgalomképes fővárosi
portfólió vagyon felett, a Vagyonrendelet 60. § (4) bekezdésben meghatározottak kivételével.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) b)
2.32. Dönt portfólió vagyonrész vagy vagyontömege értékesítése esetén 50 millió forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésről, továbbá a vagyongazdálkodási szerződés megkötéséről, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévő társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az 50 millió forintot.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) c)
3. KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG
3.1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat
kivételével – a közterület-használati ügyekben, határoz továbbá a közterület-használat és az egyéb ellenszolgáltatás értékarányossága kérdésében. A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott kivétellel a Közterület-hasznosítási Bizottság a pályáztatást elrendelő külön döntése esetén a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásával dönthet.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1), 10/A. § (1), 10/F. § (1)-(2) és (5)
3.2. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat kivételével – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról.
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)
3.3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat, valamint a film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használat tárgyában szükséges közterület-használat kivételével – a
Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás tárgyában.
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §
3.4. Dönt a sportesemények éves naptártervbe kerüléséről és a pályázat kiírásáról.
40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 7. § (1), 9. § (1)
4. OKTATÁSI BIZOTTSÁG
4.1. Előterjesztést tesz a „Bárczy István Díj” fővárosi kitüntető díj adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (3)
5. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
5. 1. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően – a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány jóváhagyásánál az 50 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)
5. 2. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően – az egyéb költségvetési szervek
kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)
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5. 3. Véleményezési jogot gyakorol – a Gazdasági Bizottság döntését megelőzően –
5.3.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratai esetében – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet túllépő
kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét –, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)
5.3.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújításai
esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítása
kapcsán működési többletköltség-igény merül fel.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)
5.3.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 50 millió Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesztési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)–(7), 17. §
5. 4. Véleményezési jogot gyakorol a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ha a
pénzbeli térítés mértéke magasabb, mint a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50%-a.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 33. § (4)
5. 5. Az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja, amennyiben a főpolgármester nem tesz eleget a költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének.
59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 3. §
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10. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
1. ÁLTALÁNOS HATÁSKÖR
1.1 A rendeletben meghatározottakon túlmenően, egyéb ünnepi események alkalmával is elrendelheti a teljes vagy
részleges fellobogózást. A közterületek közül azokat, amelyeket – az ünnepi esemény jellegéhez képest – fel kell lobogózni, a főpolgármester határozza meg.
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)
1.2.Engedélyezi a rendeletben meghatározott szervek kérelmére a fellobogózást.
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 2. § (5)
1.3. A főpolgármester rendelkezhet a fellobogózás rendeletben meghatározottaktól eltérő időpontig történő megszüntetéséről.
8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. r. 4. § (3)
1.4 Előterjeszti a „Pro Urbe Budapest” díj, a „Budapestért” díj, a „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj, a „Fővárosért Emlékzászló” díj, a „Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” díj, a
„Csengery Antal Díj” és a „Papp László Budapest-Sportdíj” fővárosi kitüntető díj adományozásáról szóló javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (2)
1.5. Dönt saját kezdeményezésre, valamint a főjegyző javaslatára a „Főváros Szolgálatáért” fővárosi kitüntető díj adományozásáról.
28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. r. 4/A. § (4)
1.6. A Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik arról, hogy
1.6. 1. az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek,
1.6.2. a köztisztasági szolgáltatással megbízott vállalat szolgáltatásainak ellátásáról – módjáról, időpontjáról stb. – a lakosságot legalább a helyben szokásos módon tájékoztassa.
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 13. § (1)
1.7. Kijelöli a Fővárosi Téli Operatív Munkacsoport elnökét a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői közül, és felkérése alapján a Munkacsoportba a tagok képviselőt delegálhatnak.
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 19. § (3)–(4)
1.8. A főpolgármester ideiglenesen – legfeljebb 2 hónapig terjedő időre – a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 1., 2.
és 3. számú mellékletben felsoroltaktól eltérő területeket és útvonalakat is kijelölhet.
48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 20. §
1.9. Elutasítja jogszabályban előírt esetben a helyi népszavazás kezdeményezését. A népi kezdeményezést – olyan
ügyekben, amelyek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik – a főpolgármesternél lehet benyújtani. A népi kezdeményezésben megjelölt ügy (ügyek) vagy tárgykör (tárgykörök) megtárgyalásra vagy döntésre előterjesztés céljából szükséges előkészítéséről a főpolgármester gondoskodik.
55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (2), 7. § (2)–(4)
1.10. A szmogriadót, annak fokozatát és az adott fokozathoz a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott
intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg.
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. r. 2/A. § (1), (3), 5. § (1), 7. §, 8. §, 9. §
1.11. Előterjesztést tesz a díszpolgári cím adományozására a Fővárosi Közgyűlés számára.
26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. r. 4. §
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2. ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS
2.1. Gondoskodik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó településrendezési eszközök folyamatos karbantartásáról és legalább 10 évenkénti felülvizsgálatáról.
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 5. § (6)
2.2. Véleményezési jogot gyakorol a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdéseiben nem érintett
Kerületi Szabályozási Tervek vonatkozásában.
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 7. § (3)
2.3. A Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására irányuló kerületi önkormányzati kezdeményezéseket háromhavonta Budapest Főváros Közgyűlése elé terjeszti.
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 5. § (3)
2.4. A főváros feladatkörébe tartozó településrendezési célok megvalósításához szükséges terület biztosítása érdekében
a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, illetve amenynyiben a fenntartás indokai megszűnnek, annak törléséről a főpolgármester intézkedik.
18/2001. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 4. §
2.5. A Fővárosi Tervtanács elnökének tartós akadályoztatása esetén a Tervtanács titkárának kezdeményezésére a főpolgármester nevezi ki, illetve bízza meg a helyettesítő elnököt.
2.6 A főpolgármester megállapodást köthet a Főváros egységes építészeti arculatának kialakítása érdekében a főváros
közigazgatási területére vonatkozó feladatkörrel működő építészeti-műszaki tervtanácsok működtetőivel közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.
39/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. r. 2. § (2), (4)
2.7. Egyetértési jogot gyakorol a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben
egyes Kerületi Szabályozási Tervek jóváhagyásához az önkormányzati törvényben rögzített fővárosi önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása érdekében.
48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. r. 7. § (2)
3. HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
3.1. A főjegyző javaslatára elrendeli a locsolási tilalmat és a vízkorlátozást, továbbá a főjegyző javaslatára dönt ezek
feloldásáról.
39/1997. (VII. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (4), 4. § (1)
4. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
4.1. Kiadja a tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsát.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)
4.2. Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a
szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás, az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás, valamint a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díja különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul
csökkenthető. A várakozási díj csökkentéséről és annak mértékéről dönt.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 25. § (6)
4.3. Kiadja a gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást, az eseti behajtásivárakozási hozzájárulást és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 27. § (2)
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4.4. Kiadja a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 39. § (4)
4.5.Kiadja a városrendészeti behajtási hozzájárulást.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. r. 40/A. § (4)
4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.
39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. r. 14. § (6) c)
4.7. Kiadja a korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulást és kombinált behajtási hozzájárulást.
92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. § (7)
4.8. Kiadja a korlátozott forgalmú közutakra érvényes behajtási hozzájárulást.
92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 7. § (4)
5. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS
5. 1. A Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatban:
5.1.1. javaslatot tesz a Közgyűlésnek az ösztöndíjak odaítélésére,
5.1.2. átadja az ösztöndíjakat,
5.1.3. megköti a Fővárosi Önkormányzat és a pályázatot elnyerő személy között létrejövő megállapodást.
44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. r. 3. § (2)
5.2. Írásban kéri fel az arra jogosult szervezeteket a Budapesti Ifjúsági Tanácsba való jelölésre. A Budapesti Ifjúsági
Tanács alakuló ülését a főpolgármester hívja össze.
35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. r. 3. § (4), 4. § (1)
6. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, SPORT
6.1. Dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult a díj összegét vitatja, vagy csökkentését, illetve elengedését
kéri.
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. r. 4. § (2)
6.2. Határozattal dönt a budapesti illetékességi körön kívülről érkező tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti eseti
elhelyezési igények elbírálásának engedélyezéséről.
15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 3. § (4)
6.3. Szavazati joggal részt vesz és elnököl a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal ülésein, meghívó kiküldésével öszszehívja annak üléseit, továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.
66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. r. 2. § (1), 3. § (1)–(2)
6.4. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekből hozzáérkezett panaszokról, valamint
intézkedések kezdeményezéséről.
15/2011. (IV. 4) Főv. Kgy. r. 15. § (4)
6.5. Az érintett kérelmére dönt az intézmény vezetőjének az intézményi jogviszony létesítésének elutasítása elleni panaszról.
15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)
6.6. Dönt az intézményvezető döntése ellen a szülő vagy más törvényes képviselő által benyújtott jogorvoslati kérelemről.
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6.7. A főpolgármester a személyi térítési díjat a kötelezett kérelmére mérsékelheti, a díjhátralék egészét vagy egy részét elengedheti, ha a kötelezett
6.7.1. egyedülálló,
6.7.2. családjában az egy főre számított jövedelem kisebb, mint a kötelezett jövedelme és a szociális körülmények ezt
indokolják.
6.8. A gyermekönkormányzat és a fiatal felnőtt, a szülő (törvényes képviselő) panaszával a főpolgármesterhez fordulhat, ha a panaszt az intézmény vezetője, az Érdekképviseleti Fórum a benyújtástól számított 15 napon belül nem vizsgálta
ki, illetve nem intézkedett, vagy az intézkedéssel nem ért egyet, valamint nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről.
22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. r. 3/B. § (4), 7. § (3), 12. § (4)
6.9. Nemzetközi sportesemény szervező bizottságába tagot(tagokat) delegál.
57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. r. 2. § (8)
7. PÉNZÜGYI IGAZGATÁS
7.1. Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggésben:
7.1.1. megküldi a költségvetési szervek vezetői által készített intézkedési tervet a szociális ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetén az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság, egyéb ágazathoz tartozó költségvetési szervek esetében
pedig a Fővárosi Közgyűlés részére,
7.1.2. tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány
megszüntetésére tett intézkedésekről, továbbá az elfogadott intézkedési terv megvalósításának eredményeiről,
7.1.3. kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén,
és a Fővárosi Közgyűlés által kirendelt önkormányzati biztost megbízza,
7.1.4. kiadja a megbízólevelet, amelyben meghatározza az önkormányzati biztos feladatait, jogait és kötelezettségeit a jogszabályban rögzítettek figyelembevételével, valamint megbízási szerződést köt az önkormányzati biztossal, amelyet módosíthat vagy megszüntethet,
7.1.5. dönt az önkormányzati biztos megbízásának – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtti –
megszüntetéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi új önkormányzati biztos kirendelését, vagy javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére,
7.1.6. megküldi az önkormányzati biztos által készített havi jelentéseket a Fővárosi Közgyűlés részére,
7.1.7. megküldi az adósságrendezési eljárás kezdeményezése esetén az önkormányzati biztos által készített dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés részére,
7.1.8. megküldi az önkormányzati biztos által a megbízatásának megszűnésekor készített záróértékelést és intézkedési tervet a Fővárosi Közgyűlés részére.
59/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. r. 2. § (3), (5), 3. §, 4. § (1), 6. § , 8. § (1), (3), (4), 9. § (2)–(3)
8. VAGYONGAZDÁLKODÁS
8.1. A fővárosi vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő adatokat és ezen adatok változásait a törvényekben meghatározott módon a Főpolgármesteri Hivatal www.budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, továbbá az arra jogosult igénylőnek is – törvényben előírt módon – ki kell adni. A közzétételről és a kiadásról a főpolgármester gondoskodik.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 13. § (2)
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8.2. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a
közművek, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már
meglévő építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében. A
tulajdonosi hozzájárulás megadását – közművek létesítése kivételével – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a főpolgármester ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 22. § (4)
8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdésében nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó – tulajdonosi jogokat.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)
8.4. Ellenőrzi a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a vagyonkezelő által elkészített részletes írásbeli jelentés, beszámoló vagy elszámolás alapján.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 37. § (1)
8.5. Tájékoztatja összefoglaló jelentésben a Fővárosi Közgyűlést adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 40. §
8.6. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, valamint az ilyen követelésről való lemondásról 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket el nem érően.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) a)
8.7. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, valamint az ilyen követelésről való lemondásról 300 ezer forint egyedi forgalmi értéket elérően vagy azt meghaladóan, de a 2 millió forintos értékhatárt el nem érően.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) b)
8.8. Dönt a fővárosi vagyonelem alkalmi célú igénybevételéről – a vagyonkezelésbe vagy vagyongazdálkodásba adott
vagyonelemek, valamint a Vagyonrendelet 54. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjának kivételével.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (1)
8.9. Dönthet különös méltánylást érdemlő esetben – a 45. § (2) és (9) bekezdésekben foglaltak betartásával – a fővárosi vagyonelem térítésmentesen vagy kedvezményesen történő alkalmi célú igénybevételéről is.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 49. § (2)
8.10. Gyakorolja az ügyfél jogait a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos vagy azokat
érintő olyan hatósági eljárásokban, amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak (így például: építésügyi-, telekalakítási hatósági eljárás kezdeményezése; földhivatali adatváltozás átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési határidő meghosszabbítása iránti kérelem; hiánypótlás teljesítése; fellebbezés benyújtása; stb.) – a Vagyonrendelet 54. § (3)–(4) bekezdésében, valamint az 59. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 51. §
8.11. Dönt
8.11.1. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, valamint abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési
engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, továbbá az ingatlanok tulajdonjogának
korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben, 50 millió forint értékhatárig,
8.11.2. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken vagy egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, valamint abban zárt felhasználói csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési berendezés és az
ezekkel összefüggő építmények létesítésével, elhelyezésével, bővítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, építési engedély szükséges – az építési jogosultság igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás,
valamint az ellenszolgáltatás kérdésében, 50 millió forint értékhatárig.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 52. §
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8.12. Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati intézmény vezetője gyakorolja az önkormányzati intézmény használatában lévő fővárosi ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagy azt érintő, az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járó hatósági engedélyezési eljárásban az ingatlantulajdonos ügyfél jogait.
22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 54. § (3)
8.13. Előzetesen engedélyezi – rendkívül indokolt esetben – az árusítóhely tartós helyhasználó általi albérletbe adását.
37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. r. 5. §
8.14. Javaslatot tesz a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére, és a testületi döntését követő naptól számított 60 napon belül köteles a vételi ajánlatot a jogosult részére megküldeni.
33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. r. 4. § (1), 9. § (1), (4), (5)
8.15. A főpolgármester dönt
8.15.1. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez,
8.15.2. az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
8.15.3. betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz,
8.15.4. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához szükséges
közterület-használat tárgyában.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (5)
8.16. Dönt a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások esetében a bérlő írásbeli felszólításáról és a szerződés írásbeli felmondásáról, amennyiben a bérlővel szemben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 24–25. §-aiban meghatározott feltételek fennállnak.
29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. r. 32. § (2)
8.17. Megszervezi a helyiségek és a megkötött bérleti szerződések nyilvántartását, előkészíti a helyiségek hasznosítását a bérleti díjak beszedését. Jogosult – a jogszabályok keretei között – nyilvántartani és kezelni mindazon személyes
adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, továbbá a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében
szükségesek.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 2. § (4)
8.18. A fizetési kötelezettség megállapítása mellett a nem lakás céljára szolgáló helyiség jogcím nélküli használata esetén intézkedik annak megszüntetéséről.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (2)
8.19. Dönt a helyiségbérleti jogviszony felmondásáról.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 26. § (7)
8.20. Közzéteszi a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet
hatálya alá tartozó helyiségekkel történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű – helyiségértékesítésre, egyéb hasznosításra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok
változásait a szerződés létrejöttétől számított 60 napon belül.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 34. §
9. A BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
9.1. Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai esetében az engedélyokiratot, ha a beruházás vagy
felújítás csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (2)
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9.2. Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 millió Ft értékhatárt
meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai vagy felújításai megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, megvalósítási megállapodást, vagy fejlesztési megállapodást, ha a beruházás vagy felújítás
csak az adott költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6), 17. §
9.3. Dönt a szükséges beruházási vagy felújítási munkálatok elvégzéséről hadiállapot, rendkívüli állapot, szükségállapot idején, illetve az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idején, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit,
alapvető ellátását, avagy a környezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idején azzal, hogy ezen állapot elmúltát követően tevékenységéről köteles beszámolni Budapest Főváros Közgyűlésének.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 25. §
9.4. Dönt a folyamatban lévő beruházásoknak Budapest Főváros Önkormányzata 7 éves fejlesztési terve változása miatt szükségessé váló leállításáról.
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 21. § (2)
10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK
10.1. Megköti a megállapodást a kerületi önkormányzatokkal a Budapest Főváros Közterület-felügyelete alközpontjának létrehozásáról és működtetéséről.
74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 1. § (3)
10.2. Dönt a díszvilágítási berendezések rendeletben foglalt üzemmenetétől eltérő működtetésére irányuló kérelemről,
legfeljebb 30 napig terjedő eltérő üzemmódra.
67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)
10.3. Dönt a főváros saját halottjává nyilvánításról, és gondoskodik a főváros saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról.
64/1996. (X. 11.) Főv. Kgy. r. 2. § (2) és 3. §
10.4. Intézkedésben rendelkezik a Környezetvédelmi Alap kezelésének működési rendjéről és szervezetéről.
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 6. § (1)
10.5. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatással kapcsolatos nyilvános pályázat feltételeire és eljárási szabályaira, továbbá a pályázati felhívásra, részletes pályázati kiírására, a beérkezett pályázatok elbírálására és a pályázati zárójelentésre.
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (1) és (2)
10.6. A Fővárosi Önkormányzat nevében megköti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést.
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (1)
10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött szerződés határozott ideje lejár vagy a
Szolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, legfeljebb hat hónap időtartamra – pályázat nélkül – megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, míg a Szolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül sor.
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (4)
10.8. A főpolgármester esetenkénti rendelkezésére Budapest Főváros Közterület-felügyelete ellátja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét.
74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 5. §
10.9. Dönt díszsírhely adományozásáról, gyakorolja a díszsírhely feletti rendelkezési jogot és ellenőrzi a díszsírhellyel
kapcsolatos rendelkezések végrehajtását.
58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. r. 10/A. §
10.10. Dönt az utcanévtáblára vonatkozó előírások alóli felmentés megadásáról.
94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. r. 16. § (2)
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11. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke
1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
2. Budapesti Városvédő Egyesület
3. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
4. Budapesti Ifjúsági Tanács

12. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, munkarendje és az ügyfélfogadás rendje
1.1. Főpolgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása
1.1.1. Főosztály
1.1.1.1. Adó Főosztály
1.1.1.2. Beruházási Főosztály
1.1.1.3. Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály
1.1.1.4. Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
1.1.1.5. Igazgatási és Hatósági Főosztály
1.1.1.6. Informatikai Főosztály
1.1.1.7. Jogi Főosztály
1.1.1.8. Közbeszerzési Főosztály
1.1.1.9. Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály
1.1.1.10. Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály
1.1.1.11. Pénzügyi Főosztály
1.1.1.12. Projektmenedzsment Főosztály
1.1.1.13. Szervezési Főosztály
1.1.1.14. Üzemeltetési Főosztály
1.1.1.15. Vagyongazdálkodási Főosztály
1.1.1.16. Városépítési Főosztály
1.1.1.17. Városüzemeltetési Főosztály
1.1.2. Osztály
1.1.2.1. Belső Ellenőrzési Osztály
1.1.3. Törzskari szervezetek
1.1.3.1. Főpolgármesteri Iroda
1.1.3.2. Főpolgármester-helyettesi irodák
1.1.3.3. Főjegyzői Iroda
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1.2. A Főpolgármesteri Hivatal munkarendje
1.2.1. A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 óra, 5 napos osztatlan munkaidő-beosztásban az alábbiak szerint:
hétfőtől csütörtökig: 8–16.30 óráig,
pénteken: 8–14.00 óráig.
1.2.2. A munkáltató egyes munkakörökben ettől eltérést engedélyezhet.
1.3. A Főpolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Az ügyfélfogadást az egyes főosztályokon, osztályokon hétfőtől péntekig teljes munkaidőben az ügyekhez értő ügyintézők biztosítják.
Az ügyfelek érdekében egyes munkanapokon a munkaidő hosszabb, illetőleg csökkentett.
Az ügyfélfogadást végző dolgozók munkaideje:
hétfőn: 8–18.00 óráig,
pénteken: 8–12.30 óráig.
A főosztályvezetők, osztályvezetők heti egy alkalommal egész nap rendelkezésére állnak az ügyfeleknek.
Az Ügyfélszolgálati Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
hétfőn: 8–18.00 óráig,
kedden: 8–16.30 óráig,
szerdán: 8–18.00 óráig,
csütörtökön: 8–16.30 óráig,
pénteken: 8–14.00 óráig.
A Hajléktalan Információs Iroda dolgozói az egyes munkanapokon az ügyfélfogadást a következők szerint biztosítják:
hétfő-csütörtök: 8–15 óráig,
péntek: 8–13 óráig.
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13. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A képviselőcsoportok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás
1.1. Alapellátás:
1.1.1. irodahelyiség,
1.1.2. írógép,
1.1.3. fax,
1.1.4. fénymásoló
1.1.5. televízió,
1.1.6. rádió,
1.1.7. videó,
1.1.8. magnó,
1.1.9. 1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év,
ennek letelte után cserélendő,
1.1.10. az irodák működtetési és fenntartási költségei, valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához
szükséges mértékig, napi sajtófigyelő.
1.2. A képviselőcsoportok költségvetési kereteinek felhasználási céljai:
1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések, felszerelések, számítógépek, printerek beszerzése, és a működtetésükkel járó közvetlen költségek (karbantartás, alkatrészcsere),
1.2.2. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a képviselő havonta utólag köteles
az önkormányzat számlájára befizetni),
1.2.3. a Főpolgármesteri Hivatal raktárából vételezett anyagok költségei,
1.2.4. irodaszer, nyomtatvány,
1.2.5. a képviselőcsoport megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai, illetve a képviselőcsoport részére foglalkoztatott személyek személyi juttatásai és járulékai, a jubileumi jutalom kivételével,
1.2.6. a képviselőcsoport munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,
1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,
1.2.8. a képviselőcsoport által engedélyezett szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,
1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,
1.2.10. a képviselő 1994. évi LXIV. törvény szerinti költségtérítésének a főpolgármester által engedélyezett kifizetése.
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1.3. A képviselőcsoportot a képviselőcsoport vezetője, akadályoztatása esetén a képviselőcsoport által erre felhatalmazott egyéb tagja képviseli, egyben kötelezettségvállalási, utalványozási joggal is – a főjegyző, illetve az általa megbízott
személy ellenjegyzése mellett.
1.4. A képviselőcsoport a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésére álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

14. sz. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A tanácsnokok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás
1.1. Alapellátás:
1.1.1. iroda-berendezéssel, -felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,
1.1.2. televízió, rádió, videó, magnó, sajtófigyelő,
1.1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgáló edények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),
1.1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok,
valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,
1.1.5. a tanácsnok munkáját segítő maximum 2 fő, akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve
ügyviteli feladatot végző ügykezelők.
1.2. A tanácsnok a 41. § (5) bekezdés szerinti keretből biztosítja:
1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, videó), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag, javítási és szolgáltatási díjak,
1.2.2. számítógépek, printerek beszerzése,
1.2.3. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a tanácsnok havonta utólag köteles
az önkormányzat számlájára befizetni),
1.2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,
1.2.5. a tanácsnok megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,
1.2.6. a tanácsnok munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,
1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,
1.2.8. a tanácsnok munkájához kapcsolódó szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel
költsége,
1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,
1.3. A költségkeret felhasználása tekintetében a tanácsnok kötelezettségvállalási, utalványozási joggal rendelkezik, a
főjegyző, illetve az általa megbízott személy ellenjegyzése mellett.
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1.4. A tanácsnok a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésére álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.

15. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátás
1.1. Alapellátás:
1.1.1. iroda-berendezéssel, felszereléssel, irodagépekkel (1-1 db hálózatba kapcsolt személyi számítógép a tartozékaival és nyomtatóval, melynek amortizációs ideje 4 év, ennek letelte után cserélendő; fénymásológép, fax és diktafon) ellátott irodahelyiség, valamint ezek üzemeltetési költségei,
1.1.2. televízió, rádió, videó, magnó, sajtófigyelő,
1.1.3. egyéb eszközök (bizottsági ülésekhez konyhai felszolgáló edények, kávé- és teafőző, tisztítószerek),
1.1.4. az irodák és eszközök működtetési és fenntartási költségei, irodaszer, papír, irodagépekhez szükséges anyagok,
valamint a postai szolgáltatások díjai az alapfeladat ellátásához szükséges mértékig,
1.1.5. a bizottság munkáját segítő, bizottságonként maximum 3 fő, akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot végző ügykezelők.
1.2. A bizottság a 42. § (9) bekezdés szerinti keretből biztosítja:
1.2.1. az alapellátáson felüli gépek, berendezések (például tv, videó), felszerelések beszerzése, és a működtetésük során felmerülő anyag, javítási és szolgáltatási díjak,
1.2.2. számítógépek, printerek beszerzése,
1.2.3. mobiltelefonok beszerzése és használati díja (azzal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték szja-törvény által meghatározott %-át a használó havonta utólag köteles
az önkormányzat számlájára befizetni),
1.2.4. az alapellátáson felüli irodaszerek, nyomtatványok,
1.2.5. a bizottság megbízása alapján végzett szakértői munka díjai és járulékai,
1.2.6. a bizottság munkájához kapcsolódó vendéglátás, reprezentáció,
1.2.7. könyv, folyóirat, napilap megrendelése, megvásárlása, hirdetések megjelenésének költsége,
1.2.8. a bizottság által engedélyezett szervezett oktatásban, tanfolyamon, szakmai konferencián való részvétel költsége,
1.2.9. a főjegyző által engedélyezett belföldi, a főpolgármester által engedélyezett külföldi kiküldetés költsége,
1.2.10. a bizottság üléséről készített szó szerinti jegyzőkönyv elkészíttetésének költsége.
1.3. A bizottság a költségkeretét a Fővárosi Önkormányzat útján használja fel. A rendelkezésre álló keret felhasználásáról a vonatkozó jogszabályok szerint köteles elszámolni.
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16. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
1. A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói,
önkormányzati tanácsadói munkakörök jegyzéke és létszáma
1.1.Önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörök megnevezése:
1.1.1. (szervezeti egység, alegység) vezető
1.2. Főpolgármesteri titkár
1.3. Szakmai titkár
1.4. Jogi szakreferens
1.5. Pénzügyi szakreferens
1.6. Közigazgatási szakreferens
1.7. Közgazdasági szakreferens
1.8. Költségvetési szakreferens
1.9. Nemzetközi ügyek referense
1.10. Kommunikációs (fő)tanácsadó
1.11. Sajtófőnök
1. 12. Sajtóreferens
1.13. Európai uniós szakreferens
1.14. Társadalmi kapcsolatok szakreferense
1.15. Gazdasági (stratégiai) szakreferens
1.16. Vállalkozási szakreferens
1.17. Intézményi koordinátor
1.18. (ágazat szerinti szakmai) szakreferens
2. A Főpolgármesteri Hivatalban a Közgyűlés és a bizottságok döntésének előkészítésére, valamint a főpolgármester
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörökben foglalkoztatottak száma együttesen 58 fő.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1)
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a következőket rendeli el:

(3) Az igénybevételi díjat az 1. vagy a 2. melléklet
díjtételei és szorzószámai alapján kell kiszámítani és a
közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell
megfizetni. Ha a kiszámított díj összege az 1000 forintot
nem haladja meg, úgy a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie.

1. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabályban
meghatározottak szerint Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében lévő valamennyi közút (a továbbiakban: fővárosi közút) Budapest közigazgatási határán belül eső szakaszaira, kivéve a gyorsforgalmi utakat.
2. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közút nem
közlekedési célú igénybevétele esetén – külön jogszabályban meghatározottak szerint – hozzájárulást kell kérni a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaságtól, mint a fővárosi közút eljáró kezelőjétől.
(2) A fővárosi közút területének nem közlekedési célú
igénybevételéért – a (3) bekezdésben és 3. § (3) bekezdésben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve – igénybevételi díjat kell fizetni,
amelynek megállapításáról és beszedéséről az eljáró kezelő gondoskodik.
(3) Ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevételére közterület-használati megállapodás alapján
kerül sor, a közterület-használati megállapodás szerint
használatba adott fővárosi közút vonatkozásában e rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha a közterület-használatot szabályozó egyéb jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.
3. §
(1) A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jelen rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(2) Közterületi futó sportverseny miatt az útpálya nem
közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételeket és szorzószámokat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

(2) Hatályát veszti a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló
41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §
(4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos
közúti közlekedésben fontos szerepet játszó útvonalak,
sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése,
fejlesztése, üzemeltetése. Az Mötv. felhatalmazása alapján alkották meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében
lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről
szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, amely 2013.
január 1-jén lépett hatályba.
Az Mötv. és a Korm. rendelet megváltoztatta a fővárosi közútkezelés rendszerét, ezért a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról
szóló 41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül
helyezése és új rendelet megalkotása vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi és tárgyi hatályát rögzíti.
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gét, hogy ugyanazon igénybe vett területre két különböző
jogcímen is díjfizetési kötelezettség keletkezzen.

A 2. §-hoz
A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget, valamint a kivételeket határozza meg.
(Így pl. nem kell díjat fizetni, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint
akkor, ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati megállapodás alapján történik, vagy a kiszámított díj az 1000 forintot nem haladja
meg.) Ezek a rendelkezések megteremtik az összhangot
a közterület-használat és a közút nem közlekedési célú
igénybevételének esete között, kizárva annak lehetősé-

A 3. §-hoz
A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kiszámításának alapjául szolgáló egyes díjtételeket és szorzószámokat a rendelet 1. és
2. mellékletei tartalmazzák.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábban e
tárgykört szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó díjtételek és szorzószámok,
közterületi futó sportesemény kivételével
Út kategóriája
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út
Minden más út
Kerékpárút, gyalogút, járda

Fizetendő díj
100 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap

Figyelembe veendő egyéb szempontok
Közút teljes lezárása
Téli (november 15. és március 15. közötti időszak) munkavégzés
Burkolatbontási tilalom hatálya alá eső közutak

Szorzószám
2
2
2

Az egyes esetekre meghatározott szorzószámok azonos igénybevétel esetén összeadódnak.

2. melléklet a 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
Közterületi futó sportesemény miatt az útpálya nem közlekedési célú igénybevétele esetén alkalmazandó
díjtételek és szorzószámok
Út kategóriája
Jelzőtáblával jelezett főút, tömegközlekedés által járt út
Minden más út



Fizetendő díj
3 Ft/m2/óra
1 Ft/m2/óra
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
13/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Budapest főváros díszvilágításáról
szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3 I., Horváth-kert
4 I., Horváth-kert
I., Szabó Ilonka
5
utca
6 I., Vérmező park

1. §

7 III., Flórián tér

Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012.
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 7.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8 III., Petőfi tér

(E rendelet alkalmazásában)
„7. üzemeltető: jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Fővárosi Önkormányzat megbízásából díszvilágítási berendezések üzemeltetését végző
gazdálkodó szervezet.”

9 V., Március 15. tér
VI., Nagymező
10
utca
11 VIII., Rezső tér
12

2. §
A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott, közszolgáltatásként ellátott díszvilágítás üzemeltetője – jogszabály vagy
szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft.”
3. §
A R. 8. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem kell megkérni az (1) bekezdés szerinti engedélyt az objektum védőburkolattal történő eltakarása
esetén a védőburkolat elhelyezése és eltávolítása közötti időtartamra.”

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4. §

23

A R. mellékletének „C) Fővárosi kerületi tulajdonú
objektumok” című táblázata helyébe a következő táblázat lép:

24

„C) Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok
Helyszín
1 I., Batthyány tér
2 I., Fő utca 32.

Megnevezés
gróf Batthyány Lajos-szobor
Avianói Szent Márk-szobor

XI., Bartók Béla
út 27.
XII., Apor Vilmos
tér
XII., Királyhágó
utca 1-3.
XII., Virányos útKútvölgyi út sarok
XII., János-hegy
XIII., Béke tér
XIII., Margitsziget
XIII., Béke tér
XIV.,
Dózsa György út–
Dvorzsák sétány
XVII., Pesti út 82.
XVIII., Béke tér
XVIII., Kossuth
Lajos tér
XVIII., Kossuth
Lajos tér

25 XVIII., Uzsok tér

Frédéric Chopin-szobor
Déryné-szobor
Mansfeld Péter-dombormű
Babits Mihály-szobor
Flórián fogadalmi
szoborcsoport
Óbuda Csillaghegyi
Országzászló
Sri Chinmoy-emléktábla
Szökőkút medencével
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatai
emléktábla
Gárdonyi Géza Általános
Iskola
Apor Vilmos emlékműve
Díszkút plasztika
Sota Rusztaveli-szobor
Erzsébet-kilátó
Őshajó
Centenáriumi emlékmű
Városháza
Regnum Marianumemlékmű
Trianon-emlékmű
1956-os emlékmű
Az 1848-49-es
szabadságharc emlékműve
A hét vezér szoborcsoport
Örmény-magyar katonai
emlékmű

XIX., Városház tér
Városháza
18–20.
XIX., Kós Károly
27
Wekerle Sándor-szobor
tér
XIX., Kós Károly
28
Kós Károly-kapu
tér
26
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29
30
31
32
33
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XIX., Kós Károly
tér
XIX., Kós Károly
tér 10.
XXII., Városház
tér 11–13.
XXII., Nagytétényi
út 24–26.
XXII., Nagytétényi
út 275.

2013. március 18.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012.
(IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek
üzemeltetési rendjét.

Életfa
Zrumeczky-kapu
Polgármesteri Hivatal
Budafoki Borskanzen

A Rendelet 2012. október 1-jei hatályba lépését követően további szabályozási igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.
Részletes indokolás

Országzászló”

Az 1–2. §-okhoz
5. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép
hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A tervezet Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemeltetési jogát pontosítja.
A 3. §-hoz
A tervezet az objektumok védőburkolattal történő ellátásának esetére ad felmentést a R. 8. § (1) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatása alól.
A 4. §-hoz

INDOKOLÁS

A tervezet kiegészíti a R. „C” táblázatát a Csillaghegyi
Országzászló, valamint a Flórián Fogadalmi Oltár díszvilágításának üzemeltetésével.

Általános indokolás
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

Az 5. §-hoz



A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban:
közszolgáltatás) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását foglalja magába.

a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel,
továbbá – a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően
– rendelkezik
a) a tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében
lévő, a főváros közigazgatási területén fekvő olyan
telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges felszerelések, berendezések és
eszközök tárolására és karbantartására;
b) a pályázat benyújtásakor olyan referenciával, amely
bizonyítja, hogy teljes körű és osztatlan szolgáltatási kötelességének és felelősségének az egész szolgáltatási időszakban képes eleget tenni.

2. §

(4) A pályázati felhívás megjelenésének és a pályázat
benyújtásának határideje között legalább 45 napnak kell
eltelnie. A közszolgáltató kiválasztásáról a Fővárosi Önkormányzat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő
lejártát követő 120 napon belül dönt.

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyát képező égéstermék-elvezetőt magában foglaló ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos)
köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(5) A pályázat elbírálása során – a szolgáltatás biztonsága érdekében – a Fővárosi Önkormányzat figyelembe
veszi a pályázó jegyzett tőkéjének mértékét vagy egyéni
vállalkozó esetén a pályázó vagyoni helyzetét.

(2) A közszolgáltatás tárgyévi igénybevételével kapcsolatos szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa
és a közszolgáltató között a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja
az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről a tulajdonost írásban értesítette, vagy – többlakásos ingatlan
esetén – felhívás közzététele útján tájékoztatta.

4. §

2. A közszolgáltató kiválasztása,
a közszolgáltatási szerződés megkötése
3. §
(1) A Közszolgáltatónak az e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek folyamatosan meg kell felelnie.
(2) A Fővárosi Önkormányzat közszolgáltatási feladatait általa alapított költségvetési szerv, szervezet, vagy
pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet útján látja el.
(3) A Közszolgáltató pályázati úton történő kiválasztása esetén a pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására csak azzal
az intézménnyel vagy vállalkozással köthető meg a közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés), aki

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazott kötelező tartalom mellett a
szerződésben rögzíteni kell:
a) a közszolgáltatás hatályos jogszabályok szerint elvégzendő munkálatait,
b) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
c) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
d) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
e) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét és
f) pályázati úton történő kiválasztás esetén:
fa) a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket
fb) a benyújtott pályázatban szereplő vállalásokat.
(2) Ha a szerződés határozott ideje lejár, vagy a közszolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás ellátására, a főpolgármester legfeljebb 6 hónapi időtartamra
megbízást adhat – pályázat nélkül is – a közszolgáltatás
teljesítésére, amíg a közszolgáltató kijelölésére nem kerül sor. A közszolgáltatónak a főpolgármester által adott
megbízást a Fővárosi Önkormányzat határozatával legfeljebb további 3 hónappal meghosszabbíthatja.
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(3) A szerződés lejártát megelőzően 6 hónappal vagy
felmondását követő 3 hónapon belül a Fővárosi Önkormányzat újabb pályázatot írhat ki a közszolgáltatás ellátására.
(4) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli a közszolgáltató által elkészített, az
üzleti beszámoló elfogadását követő 30 napon belül benyújtott közszolgáltatási beszámoló alapján.

2013. március 18.
6. §

Budapest főváros közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos joggal rendelkező közszolgáltató a FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató).
3. A Közszolgáltató kötelezettségei
7. §

(5) A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza legalább:
a) a szerződésben foglalt feladatok teljesítésének részletes ismertetését;
b) a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről
szóló részletes beszámolót;
c) az adott évre az évet megelőző évben megállapított
díjemelés mértékének indokoltságát igazoló részletes kimutatást;
d) a fogyasztói panaszok témakör szerint csoportosított számát, ezen belül a jogos reklamációk számát;
e) a panaszos által a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatosan adott évben a Közszolgáltató ellen kezdeményezett polgári peres eljárásokról szóló tájékoztatókat;
f) a tűzvédelmi hatóság által a Közszolgáltató részére kiszabott bírságok témakör szerint csoportosított
számát, a kifizetett bírságok mértékét.

(1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége
során a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.
(2) A Közszolgáltatónak tevékenység ellátása során
az egyéb jogszabályban meghatározottakon túl rendelkeznie kell
a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges ügyfélszolgálati feladatokat ellátó személyzettel, és
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel.
(3) A Közszolgáltató köteles a Fővárosi Önkormányzat részére minden félévet követő hónap 15. napjáig a
hozzá előző félévben – írásban, elektronikusan, telefonon vagy szóban – beérkező panaszokról összefoglaló
dokumentumot küldeni.
8. §

5. §
(1) A Közszolgáltató üzletszabályzatot készít, melyet
a Fővárosi Önkormányzat hagy jóvá. A közszolgáltató az
üzletszabályzatát az ügyfelek számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé teszi, a honlapjára feltölti.
(2) A Közszolgáltató által készített üzletszabályzat a
helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével tartalmazza:
a) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;
b) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;
c) az ügyfélszolgálati irodák címét és az ügyfélfogadás rendjét;
d) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;
e) a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok leírását;
f) a kiadott szakmai nyilatkozatok érvényességi idejét;
g) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzéséhez
szükséges más, jogszabályban nem meghatározott
formanyomtatványokat.

(1) A Közszolgáltató a sormunkák ütemezésére közszolgáltatási ütemtervet készít, melyet honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban közzé tesz, továbbá írásbeli tájékoztatást küld az illetékes kerületi önkormányzatoknak
hivatalos közzététel céljából.
(2) A Közszolgáltató a sormunkák végzésének várható
időpontjáról kellő időben – de a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően – köteles az ingatlan tulajdonosát írásban, hirdetmény útján értesíteni.
(3) A kiértesítés
a) többlakásos vagy többszintes épület esetén kapualji
hirdetmény, plakát vagy
b) laza beépítésű (családi házas) lakóterületeken, az
utcasarkokon jól látható módon elhelyezett hirdetmény, plakát
útján valósul meg.
(4) Amennyiben a sormunka elvégzése az első kiértesítés után meghiúsul, a kiértesítés ismételt esetben névre szóló, tanúval igazolt, postaládába helyezett értesítéssel történik.
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(5) A kiértesítés akkor megfelelő, ha a munka megkezdését legalább 8 nappal megelőzően kerül elhelyezésre, és azon naptári nap, négy órás időtartam pontossággal
kerül megjelölésre a munkavégzés időpontja.
(6) Amennyiben a Közszolgáltató a Törvény szerint
meghatározott második időpontban sem tudja a közszolgáltatást elvégezni, az ingatlan tulajdonosának figyelmét
– tanúval igazoltan postaládába helyezett – tájékoztatóval hívja fel a közszolgáltatás 30 napon belüli kötelező
igénybevételének kötelezettségéről. Társasházak esetén
a Közszolgáltató a közös képviseletet levélben tájékoztatja arról, hogy az ismételt értesítés ellenére mely lakások esetében maradt el a közszolgáltatás igénybevétele.
9. §
(1) Amennyiben a tulajdonos a korábbi ellenőrzéskor
jelzett szabálytalan állapotot a soron következő ellenőrzéséig kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon
nem hárította el, számára a Közszolgáltató 30 napos határidőt határoz meg a szabálytalan állapot megszüntetésére.
(2) A Közszolgáltató az érintett hatóságokat és szükség esetén a gázelosztói engedélyest
a) az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén azonnal,
b) a szabálytalan állapotok megszüntetésére irányuló
felhívások eredménytelensége, valamint a meghiúsult ellenőrzések tekintetében legalább kéthetente
elektronikus úton tájékoztatja.
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5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja
11. §
(1) A közszolgáltatás keretében végzett tevékenységért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A Közszolgáltató a szerződés megkötését követően minden év október 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát.
(3) A közszolgáltatás díjának a hatékonyan működő
vállalkozás ráfordításaira és a működés fejleszthető fenntartásához kell fedezetet biztosítania. A díj megállapításához a Közszolgáltató a szolgáltatás módján és rendjén
alapuló költségelemzést készít, mely tartalmazza:
a) a következő évre tervezett fejlesztések részletes ismertetését, valamint tervezett költségeit;
b) a javasolt díjemelés részletes indokait, és az indokláshoz tartozó díjemelés mértékét.
(4) A mindenkor érvényes díjról, a díjért végzendő tevékenység feltüntetésével a Közszolgáltatónak díjjegyzéket kell készíteni a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben
meghatározottaknak megfelelően.
(5) A tevékenység díját egy összegben, utólag kell a
Közszolgáltató vagy megbízottja által benyújtott számla alapján megfizetni.
12. §

4. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei
10. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási tevékenység ellátásából fakadó munkálatok elvégzését
tűrni és a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez
szükséges – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendeletben meghatározott – előfeltételeket biztosítani.
(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan tulajdonosa a tanúsítványon aláírásával köteles igazolni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott
intézkedések elvégzéséről a Közszolgáltatónak bejelentést tenni és a szükséges nyilatkozatokat megrendelni.
(4) Az égéstermék-elvezető rendeltetésszerű, biztonságos használatával összefüggő javítási, hibaelhárítási
tevékenységet minden, az égéstermék-elvezető nyomvonalán érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatási
tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat fizetni,
amennyiben a Közszolgáltató az előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, de a munkát az ingatlan tulajdonosának felróható magatartása következtében nem tudta elvégezni.
(2) Amennyiben a Közszolgáltató a munkát az e rendeletben előírt kiértesítést követően, második alkalommal sem tudja elvégezni, a további alkalommal elvégzett
munka díján felül jogosult a melléklet szerinti kiszállási
díjat felszámítani. A Közszolgáltató a pótdíj és a kiszállási díj kiszámlázására a munka elvégzésére kijelölt napot
követő 30 napon belül jogosult.
(3) Ha a közszolgáltatás a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a Közszolgáltató mulasztásából marad el, a Közszolgáltató – az ingatlan tulajdonosának a
Közszolgáltatóhoz a munka elvégzésére kijelölt napot
követő 30 napon belül benyújtott írásbeli igénye alapján – kötbért köteles fizetni. A Közszolgáltató az igény
benyújtásától számított 15 napon belül köteles a kötbért
megfizetni, melynek összege megegyezik az el nem végzett szolgáltatás díjával.
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6. Záró rendelkezések

A 4. §-hoz

13. §

A szerződés tartalmi elemeiről, meghosszabbításának
lehetőségeiről, a közszolgáltatás ellenőrzésének módjáról és a közszolgáltatási beszámoló kötelező tartalmi elemeiről rendelkezik. Rendelkezik a közszolgáltatási beszámoló tartalmi elemeiről.

(1) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet.
14. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Az 5. §-hoz
Üzletszabályzat benyújtásának kötelezettségét írja elő
és az üzletszabályzatra vonatkozó előírásokat tartalmazza.
A 6. §-hoz

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-t jelöli ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére.
A 7. §-hoz

INDOKOLÁS
Általános indokolás
2013. január 1-jén hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai
szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.
Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése
érdekében a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Meghatározza a Közszolgáltató feladatellátásának
egyéb jogszabályban meghatározottakon túli feltételeit.
Előírja egy összefoglaló dokumentum készítését a beérkező panaszügyeiről minden félévben.
A 8. §-hoz
A sormunka és az ennek időpontjáról szóló kiértesítés, valamint az ismételt kiértesítés szabályait határozza
meg. Rendelkezik társasházak esetében az ismételt értesítés ellenére zárva maradt lakásokkal kapcsolatban követendő eljárásról.
A 9. §-hoz

Részletes indokolás

A Közszolgáltató által teljesítendő értesítési kötelezettségekről rendelkezik szabálytalan állapot elhárításának elmaradásakor.

Az 1. §-hoz

A 10. §-hoz

Meghatározza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
során ellátandó feladatokat.

Az ingatlan tulajdonosának más jogszabályban nem
előírt kötelezettségeit határozza meg.

A 2. §-hoz

A 11. §-hoz

A közszolgáltatás igénybevételének kötelező voltáról,
valamint a Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjáról
rendelkezik.

Meghatározza a közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat, a Közszolgáltató éves díj felülvizsgálati javaslatának benyújtási lehetőségét, valamint annak kötelező
tartalmi elemeit. Előírja a díjjegyzék készítésének szabályait.

A 3. §-hoz
A 12. §-hoz
A Közszolgáltató kiválasztásának lehetőségeiről, a pályázati úton történő kiválasztás rendjéről és a közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételekről rendelkezik.

Meghatározza a pótdíj és a kiszállási díj megállapítási és számlázási feltételeit, valamint a kötbérigény és -fizetés szabályait.
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A 13. §-hoz

A 14. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről és a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.)
Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést írja elő.
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1. melléklet a 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Díjjegyzék
A 2013. április 1-jétől érvényesíthető díjak
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

1. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
A díjak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint:

2013. március 18.
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A

B

C

D

E

Égéstermékelvezető jele

Ellenőrzés,
tisztítás
összekötő
elem nélkül

Műszaki
felülvizsgálat

Gyakoriság

Együttható

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3 564 Ft
3 564 Ft

0,47
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,47
0,5
0,235
0,21
0,335
0,28
0,52
0,54
0,275
0,24
0,355
0,29
0,295
0,29
0,295
0,29
0,355
0,36
0,3
0,135
0,185
0,14

2.
ENHS
0,37
3.
ENHG
0,3
4.
KNHS
0,2
5.
KNHG
0,14
6.
NNHS
0,3
7.
NNHG
0,21
8.
ENTS
0,42
9.
ENTG
0,34
10.
KNTS
0,24
11.
KNTG
0,17
12.
NNTS
0,32
13.
NNTG
0,22
14.
EZHS
0,37
15.
EZHG
0,3
16.
KZHS
0,2
17.
KZHG
0,14
18.
NZHS
0,3
19.
NZHG
0,21
20.
EZTS
0,42
21.
EZTG
0,34
22.
KZTS
0,24
23.
KZTG
0,17
24.
NZTS
0,32
25.
NZTG
0,22
26.
GNHS
0,25
27.
GNHG
0,2
28.
GZHS
0,25
29.
GZHG
0,2
30.
GZTS
0,3
31.
GZTG
0,25
32.
ET
0,2
33.
KT
0,1
34.
NT
0,15
35.
GT
0,1
Munkaráfordításra meghatározott összeg
Kiszállási díj megrendelés esetén

0,8
0,8
0,28
0,28
0,28
0,28
0,8
0,8
0,28
0,28
0,28
0,28
0,8
0,8
0,28
0,28
0,28
0,28
0,8
0,8
0,28
0,28
0,28
0,28
0,36
0,36
0,36
0,36
0,44
0,44
0,4
0,14
0,14
0,16

F

G

Egység
Díj / alkalom
megnevezése
db
db
fm
fm
fm
fm
db
db
fm
fm
fm
fm
db
db
fm
fm
fm
fm
db
db
fm
fm
fm
fm
szint
szint
szint
szint
szint
szint
db
fm
fm
szint

1 675 Ft
1 782 Ft
838 Ft
748 Ft
1 194 Ft
998 Ft
1 853 Ft
1 925 Ft
980 Ft
855 Ft
1 265 Ft
1 034 Ft
1 675 Ft
1 782 Ft
838 Ft
748 Ft
1 194 Ft
998 Ft
1 853 Ft
1 925 Ft
980 Ft
855 Ft
1 265 Ft
1 034 Ft
1 051 Ft
1 034 Ft
1 051 Ft
1 034 Ft
1 265 Ft
1 283 Ft
1 069 Ft
481 Ft
659 Ft
499 Ft
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2. A KÉMÉNYEK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ VIZSGÁLATOK ÉS NYILATKOZATOK DÍJA
2.1. Fogalom-meghatározás:
2.1.1. A táblázatban szereplő 120 kW az égéstermék-elvezető berendezésre csatlakoztatott tüzelőberendezés(ek) (öszszes) hőteljesítménye.
2.1.2. Hőteljesítmény (névleges): a készülék gyártója által megadott névleges leadott teljesítmény (kW).

6

5

4

3

2

1

Egyedi nyitott égéstermék-elvezető
berendezés (kémény) egyhéjú, téglából
vagy egyéb szilikátipari elemekből falazott
kivitelezés esetén, gravitációs égéstermékelvezetéssel
Ugyanaz, mint az 1., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint a 2., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Egyedi nyitott égéstermék-elvezető
berendezés (kémény) többhéjú kivitel
esetén, gravitációs égéstermék-elvezetéssel
Ugyanaz, mint a 4., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint az 5., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén

Égéstermék-elvezető berendezés típusa /
Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A

A díjak áfá-t nem tartalmaznak
C

14 861

11 809

9 850

4 033

3 069

2 562

egységár

22 894

–

18 023

7 445

–

6 208

egységár

Új, épülő
égéstermékHasználatbavételi
elvezető
engedélyezési
berendezések
eljáráshoz
(kémények)
szükséges
kivitelezés
vizsgálat
közbeni
vizsgálata

B

E

–

–

9 850

–

–

2 562

Előzetes
egységár

27 458

21 630

18 023

7 445

7 445

6 208

Végleges
egységár

Újonnan épített
vagy javított, illetve
újból használatba
vett égéstermék
elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

D

–

–

9 850

–

–

2 562

18 023

14 861

18 023

6 208

4 833

4 033

–

–

9 850

–

–

2 562

18 023

14 861

18 023

6 208

4 833

4 033

F
G
H
I
Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a
kémény terhelésének megváltozása esetén –
más tüzelőberendezés meglévő égéstermékelvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata
Gáztüzelő
Szilárd-olaj tüzelésű
berendezés
berendezés
Előzetes Végleges
Előzetes
Végleges
egységár egységár
egységár
egységár

2013. március 18.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
271

14

Egyedi nyitott égéstermék-elvezető
berendezés (kémény) mesterséges
égéstermék-elvezetés esetén
Ugyanaz, mint a 7., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint a 8., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermékelvezető berendezés (kémény)
Ugyanaz, mint a 10., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint a 11., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Nyitott gyűjtő rendszerű égéstermékelvezető berendezés (kémény) mesterséges
égéstermék elvezetés esetén
Ugyanaz, mint a 13., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével

C

21 630

18 023

14 861

11 809

9 850

14 861

11 809

9 850

egységár

22 894

22 894

–

18 023

22 894

–

18 023

egységár

–

Új, épülő
égéstermékHasználatbavételi
elvezető
engedélyezési
berendezések
eljáráshoz
(kémények)
szükséges
kivitelezés
vizsgálat
közbeni
vizsgálata

B

E

–

18 023

–

–

9 850

–

–

9 850

Előzetes
egységár

27 458

22 894

27 458

21 630

18 023

27 458

21 630

18 023

Végleges
egységár

Újonnan épített
vagy javított, illetve
újból használatba
vett égéstermék
elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

D

–

22 894

–

–

9 850

–

–

9 850

27 458

22 894

14 861

11 809

9 850

18 023

14 861

12 391

–

–

–

–

9 850

–

–

9 850

–

–

14 861

11 809

9 850

18 023

14 861

12 391

F
G
H
I
Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a
kémény terhelésének megváltozása esetén –
más tüzelőberendezés meglévő égéstermékelvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata
Gáztüzelő
Szilárd-olaj tüzelésű
berendezés
berendezés
Előzetes Végleges
Előzetes
Végleges
egységár egységár
egységár
egységár
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13

12

11

10

9

8

7

Égéstermék-elvezető berendezés típusa /
Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A
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Ugyanaz, mint a 14., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Egyedi zárt égéstermék-elvezető berendezés
(kémény)
Ugyanaz, mint a 16., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint a 17., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Zárt gyűjtő-rendszerű égéstermék-elvezető
berendezés (kémény)
Ugyanaz, mint a 19., de engedélyezett
gázberendezési terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor hatályos
égéstermék-elvezető berendezésekre
vonatkozó szabványok figyelembevételével
Ugyanaz, mint a 20., de fém- vagy műanyag
rendszer jellegű, nem rendszer jellegű
szerelt, illetve bélelt kivitel esetén
Központi nyitott égéstermék<120
elvezető berendezés (kémény)
kw
egyhéjú, téglából vagy egyéb
szilikátipari elemekből falazott
>120
kivitel esetén, gravitációs
kw
égéstermék elvezetéssel

C

42 153

25 327

9 850

33 859

55 644

–

42 153

33 859

–

22 894

33 859

egységár

50 587

40 634

33 859

27 458

21 630

18 023

27 458

egységár

Új, épülő
égéstermékHasználatbavételi
elvezető
engedélyezési
berendezések
eljáráshoz
(kémények)
szükséges
kivitelezés
vizsgálat
közbeni
vizsgálata

B

E

33 859

9 850

–

–

33 859

–

–

18 023

–

Előzetes
egységár

33 859

25 327

55 644

50 587

42 153

33 859

27 458

22 894

33 859

Végleges
egységár

Újonnan épített
vagy javított, illetve
újból használatba
vett égéstermék
elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

D

33 859

9 850

–

–

33 859

–

–

22 894

–

33 859

25 327

50 587

40 634

33 859

33 859

27 458

22 894

33 859

33 859

9 850

–

–

–

–

–

–

–

33 859

25 327

–

–

–

–

–

–

–

F
G
H
I
Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a
kémény terhelésének megváltozása esetén –
más tüzelőberendezés meglévő égéstermékelvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata
Gáztüzelő
Szilárd-olaj tüzelésű
berendezés
berendezés
Előzetes Végleges
Előzetes
Végleges
egységár egységár
egységár
egységár
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22

21

20

19

18

17

16

15

Égéstermék-elvezető berendezés típusa /
Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A
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Ugyanaz, mint a 22., de
engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor
hatályos égéstermék-elvezető
berendezésekre vonatkozó
szabványok figyelembevételével

Ugyanaz, mint a 23., de fém- vagy
műanyag rendszer jellegű, nem
rendszer jellegű szerelt, illetve
bélelt kivitel esetén

Központi nyitott égéstermékelvezető berendezés (kémény)
többhéjú kivitel esetén, gravitációs
égéstermék elvezetéssel

Ugyanaz, mint a 25., de
engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor
hatályos égéstermék-elvezető
berendezésekre vonatkozó
szabványok figyelembevételével

Ugyanaz, mint a 26., de fém- vagy
műanyag rendszer jellegű, nem
rendszer jellegű szerelt, illetve
bélelt kivitel esetén

Központi nyitott vagy zárt
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény) mesterséges égéstermék
elvezetés esetén

23

24

25

26

27

28

C

42 153

33 859

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

14 861

40 634

11 809

egységár

–

–

50 587

42 153

55 644

50 587

–

–

50 587

42 153

50 587

30 398

egységár

Új, épülő
égéstermékHasználatbavételi
elvezető
engedélyezési
berendezések
eljáráshoz
(kémények)
szükséges
kivitelezés
vizsgálat
közbeni
vizsgálata

B

E

42 153

33 859

–

–

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

Előzetes
egységár

42 153

33 859

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

Végleges
egységár

Újonnan épített
vagy javított, illetve
újból használatba
vett égéstermék
elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

D

42 153

33 859

–

–

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

42 153

33 859

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

42 153

33 859

–

–

–

–

42 153

33 859

–

–

–

–

42 153

33 859

55 644

50 587

50 587

40 634

42 153

33 859

50 587

33 859

40 634

30 398

F
G
H
I
Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a
kémény terhelésének megváltozása esetén –
más tüzelőberendezés meglévő égéstermékelvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata
Gáztüzelő
Szilárd-olaj tüzelésű
berendezés
berendezés
Előzetes Végleges
Előzetes
Végleges
egységár egységár
egységár
egységár
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<120
kw
>120
kw
<120
kw
>120
kw

>120
kw

<120
kw

>120
kw

<120
kw
>120
kw
<120
kw

>120
kw

<120
kw

Égéstermék-elvezető berendezés típusa /
Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A
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Ugyanaz, mint a 29., de fém- vagy
műanyag rendszer jellegű, nem
rendszer jellegű szerelt, illetve
bélelt kivitel esetén

Tetőtéri gázkazán központi
égéstermék-elvezető berendezés
(kémény)

Ugyanaz, mint a 31., de
engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor
hatályos égéstermék-elvezető
berendezésekre vonatkozó
szabványok figyelembevételével

Ugyanaz, mint a 32., de fém- vagy
műanyag rendszer jellegű, nem
rendszer jellegű szerelt, illetve
bélelt kivitel esetén

29

30

31

32

33

30 398

14 861

<120
kw

11 809

30 398

22 894

–

–

22 894

18 023

9 850
22 894

55 644

30 398

>120
kw

–

–

50 587

egységár

55 644

50 587

50 587

40 634

egységár

>120
kw

<120
kw

<120
kw
>120
kw
<120
kw
>120
kw

>120
kw

<120
kw

C

Új, épülő
égéstermékHasználatbavételi
elvezető
engedélyezési
berendezések
eljáráshoz
(kémények)
szükséges
kivitelezés
vizsgálat
közbeni
vizsgálata

B

E

–

–

–

–

22 894

9 850

–

–

–

–

Előzetes
egységár

30 398

27 458

33 859

21 630

22 894

18 023

55 644

50 587

50 587

40 634

Végleges
egységár

Újonnan épített
vagy javított, illetve
újból használatba
vett égéstermék
elvezető berendezés
(kémény) vizsgálata

D

–

–

–

–

22 894

9 850

–

–

–

–

30 398

22 894

30 398

14 861

22 894

12 391

55 644

50 587

50 587

40 634

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

55 644

50 587

50 587

40 634

F
G
H
I
Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a
kémény terhelésének megváltozása esetén –
más tüzelőberendezés meglévő égéstermékelvezető berendezésbe (kéménybe) kötésének
vizsgálata
Gáztüzelő
Szilárd-olaj tüzelésű
berendezés
berendezés
Előzetes Végleges
Előzetes
Végleges
egységár egységár
egységár
egységár
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A vizsgálatok, nyilatkozatok díjához vizsgálati ingatlancímenként – 2 fő figyelembevételével – 3 564 Ft kiszállási díj + áfa számítandó fel.

Ugyanaz, mint a 28., de
engedélyezett gázberendezési
terv vagy kéményméretezés
figyelembevételével, a mindenkor
hatályos égéstermék-elvezető
berendezésekre vonatkozó
szabványok figyelembevételével

Égéstermék-elvezető berendezés típusa /
Vizsgálatok, nyilatkozatok típusa

A

2013. március 18.
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3. A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ,
MEGRENDELT VIZSGÁLATOK MUNKARÁFORDÍTÁSA

1
2
3
4
5
6
7

A
Tervfelülvizsgálat valamint tanácsadás tételei
Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén
Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként
Épület központi kéménnyel 60–140 kW
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett
Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)



B
Munkaegység /mérnökóra
1 óra
2 óra
3 óra
2 óra
2,5 óra
1 óra

C
2013
14 000 Ft
28 000 Ft
42 000 Ft
28 000 Ft
35 000 Ft
14 000 Ft
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
15/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól,
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések
és útburkolatbontások szabályozásáról szóló
34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (4) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34–43. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a helyi
közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.
(I. 28.) GKM rendeletben foglaltakra is figyelemmel az
alábbi rendeletet alkotja:

(2) A R. 2. § 33. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
…
„33. fővárosi közút Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró kezelője (Eljáró kezelő): a Fővárosi Önkormányzat által a közutak működtetése céljából alapított és
egyes közútkezelői (forgalomtechnikai kezelői) feladatainak ellátásával – a Kkt. 33. § (1) bekezdés bb) pontja szerint – megbízott, a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.;”

1. §
A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„1. §
E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat)
közigazgatási területén lévő
a) valamennyi közútra, azok műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban együtt: közút), melyekkel
kapcsolatban a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői, forgalomszervezői feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el;
b) külön jogszabályban meghatározott fővárosi közutakra (ide nem értve a gyorsforgalmi utak Budapest közigazgatási határain belüli szakaszait),
azok műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban
együttesen: fővárosi közutak), amelyek kezelése,
fejlesztése, üzemeltetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Fővárosi
Önkormányzat feladata.”

(3) A R. 2. § 34. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
…
„34. üzemeltető: e rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutak üzemeltetésére, fenntartására, felújítására,
ellenőrzésére, vizsgálatára az Eljáró kezelővel szerződést kötő BKK Közút Zrt.;”
(4) A R. 2. §-a az alábbi új 39. ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
…
„39. fővárosi közutak: a külön jogszabályban meghatározott sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt forgalmú
vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló helyi közutak, valamint valamennyi olyan – külön
jogszabályban meghatározott – közút, amelynek tulajdonosa vagy a vagyonkezelője a közút kezelésével a Fővárosi Önkormányzatot, vagy a Fővárosi Önkormányzat által a közutak fenntartására, fejlesztésére és a fejlesztéssel
összefüggő üzemeltetésre alapított költségvetési szervet
vagy olyan gazdálkodó szervezetet bíz meg, amelyben a
Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy e gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.”

2. §
(1) A R. 2. § 31. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
…
„31. fővárosi közútkezelő (Közútkezelő): a fővárosi
közutak vonatkozásában – jogszabályban meghatározott
esetekben – a Fővárosi Közgyűlés;”

3. §
(1) A R. 3. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) E rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutakkal kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés (mint Közútkezelő) látja el az alábbi közútkezelői feladatokat:
a) a közutak útkategóriába sorolása,
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b) külön jogszabály alapján a beruházási, felújítási
okiratok jóváhagyása,
c) a fő- és tömegközlekedési útvonalak kijelölése.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó fővárosi közutakkal kapcsolatos, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
egyéb közútkezelői feladatok ellátására e rendeletben kizárólagos joggal felruházott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint
Eljáró kezelő) e rendelet szerinti feladatait a jogszabályok és az alapító Fővárosi Önkormányzat alapítói döntése, valamint a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak szerint látja el, melynek során köteles
a közbeszerzésekről szóló jogszabályokban foglaltakat is
érvényesíteni.”

2013. március 18.
6. §

A R. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„28. §
A fővárosi közutak üzemeltetésével és fenntartásával
kapcsolatos feladatokat az üzemeltető látja el az Eljáró
kezelővel kötött szerződés feltételei szerint. A Fővárosi
Önkormányzat a rendelkezésére álló források alapján
évente meghatározza a felújítás és az üzemeltetés adott
évre vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat, amelyeket az Eljáró
kezelő köteles az üzemeltetővel kötött szerződésben érvényesíteni.”

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

„(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó közutak kezelésével kapcsolatos feladatokat és azok ellátásának részletes feltételeit a Fővárosi Önkormányzat az Eljáró kezelővel kötött szerződésben, továbbá az Eljáró kezelő üzleti
tervében határozza meg, figyelemmel az Európai Unió
állami támogatásokra vonatkozó szabályaira is.”
4. §
A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
Budapest teljes területén a közúthálózat forgalmi
rendjét – a közút tulajdonosának személyétől függetlenül
– a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján
az e feladat ellátásával megbízott Eljáró kezelő alakítja ki, gondoskodik annak üzemeltetéséről, fenntartásáról
és fejlesztéséről. Az Eljáró kezelő ennek érdekében elemzi a közlekedési folyamatokat, meghatározza a forgalmi
rend érdekében szükséges beavatkozásokat, továbbá elhelyezi, üzemelteti és fenntartja a forgalomtechnikai létesítményeket.”
5. §
A R. 23. § (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(15) Ha a meglévő útburkolat területének
a) több mint 70%-át felbontják, az Eljáró kezelő előírhatja az útszerkezet teljes szélességben történő újraépítését;
b) több mint 50%-át felbontják, az Eljáró kezelő előírhatja a kopóréteg teljes szélességben történő újraépítését.”

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja
alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen a
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú
közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a
forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés. A kezeléssel kapcsolatban jelent meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló
432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet), amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.
A két jogszabály alapvetően megváltoztatja a fővárosban a közútkezelés rendszerét. Korábban a Fővárosi
Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és
a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg pedig
a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított
közutak) kezelői feladatait látja el. A fenti jogszabályvál-
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tozások miatt szükséges a R. módosítása, hogy a felsőbb
szintű jogszabályokkal való koherencia meglegyen.
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A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat feladatait 2013. január 1-től
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
63/A. §-a helyett az Mötv. 23. §-a határozza meg, amely
jogszabályváltozást a R.-ben is át kell vezetni.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg. Korábban a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában álló közutakat kezelte és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, de
tömegközlekedéssel járt közutakat üzemeltette, jelenleg
pedig a Korm. rendeletben meghatározott közutak (a tulajdonában álló és a Korm. rendelet mellékletében megállapított közutak) kezelői feladatait látja el.

Az 5. §-hoz
Amennyiben az útpálya több mint felét felbontják,
úgy a kivitelező számára elő lehet írni a teljes aszfalt kopóréteg vagy a teljes útpálya szerkezet teljes szélességben történő újraépítését, amely döntést célszerű a közútkezelő (a R. szerint a Fővárosi Közgyűlés) helyett az
Eljáró kezelőre átruházni.

A 2. §-hoz
A 6. §-hoz
A jogszabályváltozások miatt a R.-ben használt fogalmakat pontosítja, valamint fővárosi közút néven új fogalmat vezet be, amely megfelel a Korm. rendeletben meghatározottaknak.

A jogszabályváltozások miatt megváltoznak a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett és fenntartott közutak, amelyekkel kapcsolatos feladatokat az Eljáró kezelővel kötött szerződés alapján az üzemeltető lát el.

A 3. §-hoz
A 7. §-hoz
A jogszabályváltozások miatt a helyi közút fogalmát
az újonnan bevezetett fővárosi közútra módosítja.



A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
16/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló
20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3)
bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Tekintettel arra, hogy a Közlekedésszervezői Éves
Melléklet megkötésére, valamint egyes indikátor számítási módszertanok kidolgozására és bázisadatok felmérésére vonatkozó, Kijelölő Rendeletben megjelölt határidők technikai és műszaki okok miatt nem tarthatók, ezen
határidők Kijelölő Rendeletben történő módosítása szükséges.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) Az éves mellékletet az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező legkésőbb tárgyév május 31-ig, a Közlekedésszervező adott naptári évre szóló üzleti tervével
egyidejűleg fogadja el, a feladat-ellátási szerződésben
meghatározott részletszabályoknak megfelelően.”

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Budapest Főváros Önkormányzata és a Közlekedésszervező között létrejött feladat-ellátási szerződés megkötése óta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy a Közlekedésszervezői Éves Melléklet megkötésére kitűzött
határidő módosítása szükséges május 1-ről május 31-i
időpontra.

2. §
A 2. §-hoz
Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 7. § (3) bekezdés c), e), f) és h) pontjaiban felsorolt indikátorok számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről 2012. december 31-ig,
a d) pontban megjelölt mutatószám számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről
2013. december 31-ig, a g) pontban megjelölt részarány
számítási módszertanának kidolgozásáról és a bázisadatok felméréséről pedig 2013. június 30-ig gondoskodik a
Közlekedésszervező.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

A 2012. december 31-ig végrehajtott bázismérések
alapján a következő menetrendi évre kitűzött célszámokból hiányoznának az őszitől markánsan eltérő tavaszi bázismérések. Ennek kiküszöbölésére minden menetrendi
évet megelőzően a közösségi közlekedés részarányát érdemes évente kétszer (pl. november és május) mérni, következésképpen módosítani szükséges a közösségi közlekedés részarányának mérési határidejét 2012. december
31-ről 2013. június 30-i időpontra.
Továbbá tekintettel arra, hogy a környezetterhelési indikátor mérési módszertani kidolgozása és a bázismérések felmérése technológia-igényes, illetve annak műszaki megalapozása és a szükséges beszerzések átfutási
ideje jelentős, az erre kitűzött 2012. december 31-i határidő 2013. december 31-re történő módosítása szükséges.



Tarlós István s. k.
főpolgármester

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
17/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
36. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–108. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

1. §
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Helyiség tulajdonjogának ingyenes vagy
kedvezményes, bármely jogcímen történő átruházásáról,
vagy a helyiség ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a (2) bekezdésben, valamint az 5. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – értékhatártól függetlenül – a Fővárosi Közgyűlés dönt, minősített szavazattöbbséggel.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Rendelet módosítására a helyiségek kedvezményes
hasznosítására vonatkozó főszabály alóli kivételi körnek a Közraktárak épületegyüttes helyiségeinek kedvezményes hasznosításával történő bővítése érdekében kerül sor.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

(2) A „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes hasznosításáról, valamint e helyiségek hasznosítása során bérleti díj kedvezmény nyújtásáról – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is – a
Gazdasági Bizottság dönt.
(3) Helyiség tulajdonjogát kedvezményesen átruházni
vagy a helyiséget kedvezményesen hasznosítani – amenynyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – törvényben meghatározott versenyeztetési kötelezettség hiányában lehet oly módon, hogy az a Fővárosi Önkormányzat
kötelező feladatellátását nem veszélyezteti, és érdekeit
egyébként nem sérti, és a kedvezményes hasznosítás az
állami támogatásról szóló jogszabályoknak, továbbá a
vonatkozó uniós előírásokban foglaltaknak megfelelően
történik.
(4) Helyiség tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak
törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet, a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak
megfelelően.

A Helyiségrendelet 35. §-ának új (2) bekezdésében
foglalt rendelkezés indoka, hogy a „Közraktárak” épületegyüttes bérlőkialakítási struktúrájának meghatározása a kedvezményes hasznosítás esetében is szükségessé
teszi a bérbeadás folyamatának flexibilis lebonyolítását,
ennek érdekében a jelen rendelkezés a „Közraktárak”
épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes
hasznosítása és e hasznosítás során bérleti díj kedvezmény nyújtása tárgyában a tulajdonosi jogok gyakorlását
a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.
A Helyiségrendelet 35. §-ának új (3) bekezdésében
foglalt pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával
kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



(5) Helyiség ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.”
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
18/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről
szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdéseire, a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2012.
november 27.–december 31. között pótelőirányzatként
biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök,
az intézményi többletbevételek tervbevétele, az egyéb,
feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
bevételi főösszeget
kiadási főösszeget
megemeli

10 378 037 ezer Ft-tal,
10 378 037 ezer Ft-tal

és Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
338 340 058 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
446 620 979 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások egyenlegét
–108 280 921 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
457 267 179 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
457 267 179 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az alaprendelet (2) bekezdés a) pontjában részletezett, az (1) bekezdés szerinti –108 280 921 ezer Ft öszszegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 82 504 421 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz,
amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány 26 968 902 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 ezer Ft,
városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról
előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 ezer Ft, az M2 alszámla maradványa 6 419 160 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 ezer Ft, az
előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa
12 249 422 ezer Ft, Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 ezer Ft, intézményi felhalmozási feladatok maradványa 1 646 276 ezer Ft.
(3) Az (1) bekezdés szerinti:
• bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
• a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4.
oszlopa
szerint határozza meg.
(4) A főpolgármesterre átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévben végrehajtott
előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.
(5) A központi költségvetésből 2012. november
27.–december 31. között kapott
85 673 ezer Ft,
összegű pótelőirányzatot a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen tervbe veszi, és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint az előirányzatokat
megemeli:
a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye címen december hóra biztosított
80 647 ezer Ft-tal
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát,
b) a hajléktalan időskorúak címen december hóra biztosított
5 026 ezer Ft-tal
a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú
pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(6) A központi költségvetésből kapott
2 773 945 ezer Ft-tal,
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megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím
bevételi előirányzatát, egyidejűleg:
a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított
51 613 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási
előirányzatát,
b) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő oktatás támogatásának lebonyolítására biztosított
38 999 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások
9 662 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 610 ezer Ft,
– dologi kiadások
26 349 ezer Ft
– intézményi beruházások
378 ezer Ft,
továbbá a feladathoz kapcsolódóan egy intézmény
részéről történt lemondás miatti visszafizetés rendezésére egyaránt
81 ezer Ft-tal
csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8411
Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatására kapott
2 683 333 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím
bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.
(7) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.
évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló
kompenzációra november hónapra biztosított
74 701 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, továbbá csökkenti a 2012 januárjában
egyszeri támogatási előlegként leutalt
77 165 ezer Ft-tal
a „9195 2012. évi kompenzáció előleg” cím kiadási, azon
belül a működési tartalék előirányzatát, ezzel egyidejűleg
151 866 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egyéb intézmények
4 508 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
3 550 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
958 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása
25 744 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
20 271 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5 473 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása
85 421 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
67 261 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18 160 ezer Ft,
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gyermekvédelmi intézmények támogatása
19 437 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
15 305 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 132 ezer Ft,
kulturális- és sport intézmények támogatása
12 406 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
9 768 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 638 ezer Ft,
„7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása
4 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
3 425 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
925 ezer Ft.
(8) A központi költségvetésből a Belvárosi Főplébánia
templom rekonstrukciójára, a Margitszigeti szökőkút átépítésére, a Margitszigeti szabadtéri színpad és víztorony
felújítására, továbbá a helyi közösségi közlekedés rendkívüli támogatására biztosított
4 250 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli:
a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat
előirányzatát
950 000 ezer Ft-tal,
b) a „8102 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a
működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
3 300 000 ezer Ft-tal.
(9) A Magyar Államkincstár értesítése alapján a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásának csökkenése miatt csökkenti a „8507 Normatív
hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát
9 519 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(10) A 2012. évi javító érettségi és szakmai vizsgák
költségeinek fedezetére csökkenti a „9157 Céltartalék
érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát
3 264 ezer Ft-tal,
valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
35 530 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát
38 794 ezer Ft-tal.
A kiadásból:
– személyi juttatások
30 457 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
8 222 ezer Ft,
– dologi kiadások
115 ezer Ft.
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(11) A szociálpolitikai intézményeket érintően:
a) a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló részére a 2012. évi költségvetés végrehajtása során 34 fő
létszámnövekedés került engedélyezésre. A tényleges létszámnövekedés ezzel szemben csak 8 fő
volt, így az engedélyezett és a tényleges növekmény közötti előirányzat rendezésére csökkenti a
„2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló”
cím támogatási és kiadási előirányzatát
39 548 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken
31 140 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken
8 408 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel
39 548 ezer Ft-tal
megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát.
A rendezésből következően az intézmény létszám
előirányzata 26 fővel csökken.
b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „2104 Fővárosi
Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona”
címen belül a következő előirányzatokat:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzata csökken
121 ezer Ft-tal
intézményi felújítások előirányzata nő
121 ezer Ft-tal.
(12) Az oktatási intézményeket érintően
a) az alábbi oktatási intézményeken belül a kiemelt
előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosításokat hajtja végre:
a kiadásból:
„370202 Gárdonyi Géza Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
4 018 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
1 295 ezer Ft-tal,
„370209 Kós Károly Kollégium” címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
1 026 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő
43 ezer Ft-tal,
„370215 Varga Katalin Középiskolai Kollégium”
címen
• személyi juttatások előirányzata csökken
6 355 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
1 967 ezer Ft-tal,
„370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium”
címen
• személyi juttatások előirányzata nő
11 399 ezer Ft-tal,
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• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nő
3 219 ezer Ft-tal,
a bevételből:
„370202 Gárdonyi Géza Kollégium” címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata
csökken
4 264 ezer Ft-tal
• önkormányzati szervtől kapott támogatás csökken
1 049 ezer Ft-tal,
„370209 Kós Károly Kollégium” címen
• a támogatás értékű működési bevétel előirányzata
csökken
1 296 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás nő
313 ezer Ft-tal,
„370215 Varga Katalin Középiskolai Kollégium”
címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata
csökken
1 642 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás csökken
6 680 ezer Ft-tal,
„370217 Várna Térségi Középiskolai Kollégium”
címen
• támogatás értékű működési bevétel előirányzata
nő
7 202 ezer Ft-tal,
• önkormányzati szervtől kapott támogatás nő
7 416 ezer Ft-tal,
b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:
• személyi juttatások előirányzata csökken
100 508 ezer Ft-tal,
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata csökken
15 264 ezer Ft-tal,
• dologi kiadások előirányzata nő
115 772 ezer Ft-tal,
c) az alábbi oktatási intézmények között technikai jellegű átcsoportosításokat hajt végre
a „3707 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete”
címen belül
• a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzata csökken
327 ezer Ft-tal,
a „3709 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete” címen
belül
• a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzata nő
327 ezer Ft-tal,
a „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” címen
• dologi kiadások előirányzata csökken
27 333 ezer Ft-tal,
• intézményi működési bevételek előirányzata
csökken
27 333 ezer Ft-tal,
a „3710 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete” címen
• dologi kiadások előirányzata nő
27 333 ezer Ft-tal,
• intézményi működési bevételek előirányzata nő
27 333 ezer Ft-tal,
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d) az érintett oktatási intézmények, önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények
közötti támogatási és kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatait rendezi
101 606 ezer Ft
összegben,
e) a 2012/2013. tanévi feladatváltozások miatt létszám-átcsoportosítást hajt végre az érintett oktatási
intézményekben 35 fővel.
(13) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket
érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:
– személyi juttatások előirányzata csökken
9 176 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökken
6 793 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 15 969 ezer Ft-tal.
(14) A prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozók munkaviszonyának megszűnése miatt 2012. december 31-i hatállyal csökkenti a következő intézmények létszámát:
– „371405 Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű
SZKI”
2 fővel
– „370903 Bolyai János Műsz. SZKI és Kollégium”
3 fővel
– „371004 Gundel Károly Vendéglátóipari és Id. forg.
SZKI”
1 fővel
– „371001 Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola”
1 fővel.
(15) TÁMOP 3.1.5. 09/A/1 ESZA pályázat fel nem
használt támogatásainak összegével,
4 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel
megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(16) A Fővárosi Közgyűlés november 28-i ülésén döntött a Vagyongazdálkodási Osztály gazdálkodási jogkörébe tartozó felújítási munkálatok által felmerült költségek
kiegyenlítéséről, megemelve a „8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen
belül a dologi kiadás előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal. Az
előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkenti a
„8834 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
9 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8806 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások
előirányzatát.
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(17) Az INTERREG IV C program keretében megvalósuló CLUSNET projekttel kapcsolatban az ERFA támogatás átvezetésének módosítására csökkenti a „7101
Igazgatási apparátus feladatai” cím bevételi, azon belül a
működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát
3 615 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli „7242 INTERREG IV C Városok és klaszterek projekt” cím bevételi,
azon belül a működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatát. Egyidejűleg a 3 615 ezer Ft ERFA
támogatás összegének átvezetésével azonos összeggel
megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím
támogatási előirányzatát, valamint csökkenti a „7242
INTERREG IV C Városok és klaszterek projekt” cím támogatási előirányzatát.
(18) A Belügyminisztérium által a Fővárosi Migrációs
Kerekasztal részére nyújtott
5 046 ezer Ft
támogatás összegével megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8804 Fővárosi Migrációs
Kerekasztal projekt” cím kiadási előirányzatán,
a kiadásból:
– személyi juttatások
2 176 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
588 ezer Ft,
– dologi kiadások
2 282 ezer Ft.
(19) A Fővárosi Önkormányzat által a 2011. évi előzetesen kiutalt támogatás fel nem használt részét a Budapesti Mozi Közalapítvány, az Ezüst Delfin Sportegyesület és az Aranyhajó Kulturális Egyesület visszafizette.
Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát
2 210 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(20) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében a társasházak és civil szervezetek támogatásából fel nem
használt és visszautalt
4 123 ezer Ft-tal
megemeli a „8816 Települési értékvédelmi támogatás”
címen belül a beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevételi előirányzatát, egyidejűleg
azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék”
kiadási előirányzatát.
(21) Az FKF Zrt.-től származó kamatbevétel 2012. évi
pénzügyi rendezése céljából csökkenti a „8501 Intézményi működési bevétel” cím intézményi működési bevételek előirányzatát
1 642 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát.
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(22) Az EWC-H Kft.-vel kötött szerződés alapján a
BKSZT Telepén keletkező szennyvíziszap elszállítására
a cég 2012. decemberi számlájának fedezetére csökkenti a „8237 FTSZV közszolgáltatási feladat elszámolása”
cím intézményi működési bevételek előirányzatát
80 294 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8238
BKSZT szennyvíziszap szállítás” intézményi működési
bevételek előirányzatát.
(23) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű
átcsoportosítások miatt módosítja a „1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím kiadási előirányzatát
az alábbiak szerint:
– dologi kiadások előirányzata csökken
44 300 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő
21 500 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítás előirányzata nő
11 000 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő
11 800 ezer Ft-tal.
(24) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
Caminus Zrt.-vel fennálló világításkorszerűsítési program 2011. évi elszámolásához kapcsolódóan, az általuk
fel nem használt és visszautalt
275 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel”
cím támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül
előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(25) A kiemelt előirányzatok közötti rendezés céljából
csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási,
azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát
24 869 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül
a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
(26) Az NFM vissza nem térítendő kiegészítő támogatást nyújtott területfejlesztési és -rendezési feladatokra
10 000 ezer Ft összegben. A 2012. évi pénzügyi rendezés
érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím támogatásértékű működési bevétel TB
alap nélkül előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8814 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási előirányzatán
a kiadásból:
– személyi juttatások
629 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
171 ezer Ft,
– dologi kiadások
9 200 ezer Ft.
(27) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint a
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14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (11)–(12) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) a 947 478 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása
érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és
kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
a) szociális intézményeknél
218 376 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 201 445 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek
16 693 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
238 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
8 185 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
468 ezer Ft,
– dologi kiadások
177 311 ezer Ft,
– intézményi beruházások
239 ezer Ft,
– intézményi felújítások
32 173 ezer Ft,
b) oktatási intézményeknél
159 103 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 158 484 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek
619 ezer Ft,
a kiadásból:
– ellátottak pénzbeli juttatásai
372 ezer Ft,
– dologi kiadások
125 146 ezer Ft,
– intézményi beruházások
29 606 ezer Ft,
– intézményi felújítások
3 979 ezer Ft,
c) gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél
2 871 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek
2 521 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek
350 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások
2 871 ezer Ft,
d) kulturális intézményeknél
521 024 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 512 524 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek
8 500 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
990 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
168 ezer Ft,
– dologi kiadások
486 081 ezer Ft,
– intézményi beruházások
21 866 ezer Ft,
– intézményi felújítások
11 919 ezer Ft,
e) hivatali (7000-es) címeken
46 104 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 22 959 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
23 145 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások
4 000 ezer Ft,

2013. március 18.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 000 ezer Ft.
– dologi kiadások
41 104 ezer Ft.
(28) Főpolgármesteri hatáskörben, a „9167 Vis maior
tartalék” cím terhére vonatkozó kötelezettségvállalási javaslat értelmében csökkenti a „9167 Vis maior tartalék”
cím kiadási, azon belül a működési tartalék kiadási előirányzatát
7 284 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:
• „3701 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” címen
141 ezer Ft-tal,
• „3702 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” címen
6 795 ezer Ft-tal,
• „3703 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági
Szervezete” címen
348 ezer Ft-tal.
(29) A köznevelésről szóló törvény értelmében 2013.
január 1-jétől a magyar állam, amely fenntartói jogait
és kötelezettségeit az állami intézményfenntartó központon (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) keresztül
gyakorolja. Ezért az oktatási intézmények bankszámlái
2012. december 31-i határnappal megszüntetésre kerültek. A bankszámla-megszüntetésekből befolyt
932 769 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevételek” cím támogatásértékű működési bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új
„9108 Elkerülő oktatási intézmények bevételeinek kezelésére és kiadásainak fedezetére” cím kiadási, azon belül
a működési tartalék előirányzatán.
(30) A 2011. december 20-án kötött ingatlancsere
szerződésből, a PROFORM Ingatlanbefektetési Zrt. által
fizetett vételár 2012. október 25-én érkezett meg az Önkormányzat bankszámlájára. A szerződésben megállapított és befizetett összeggel,
22 400 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése” cím bevételi, azon belül felhalmozási és
tőkejellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(31) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások
előirányzatát
246 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „7403 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
(32) A Cortina Service Ker. Vendéglátóipari Szolg.
Kft. a Fővárosi Önkormányzattal kötött adásvételi szerződés értelmében 1 925 ezer Ft összeget utalt át az Önkormányzat számlájára. A pénzügyi rendezés érdekében
1 925 ezer Ft-tal
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megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és
tőke jellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos
összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(33) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „9189 Felújítási pénzeszközzel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények céltartaléka” cím felújítási céltartalék kiadáson belül a „Kastély
épület ereszcsatorna és tető részl. felúj. II. és III. ütem”
feladat előirányzatát
80 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg ugyanazon összeggel megemeli a
„4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül
a „Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. felúj. II. és
III. ütem” feladat előirányzatát.
(34) A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet értelmében a
2012. IV. negyedév támogatás igénylése a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére megküldésre
került. A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú
tartalék előirányzatát
4 859 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények
támogatási és kiadási előirányzatát.
A kiadásból:
– személyi juttatások
3 824 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 029 ezer Ft,
– dologi kiadások
6 ezer Ft.
A megelőlegezett összeget a központi költségvetésből
származó támogatás beérkeztével a „9114 Céltartalék az
önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre vissza kell pótolni.
(35) A Szabad Tér Színház a részére 2012. évben a
főpolgármesteri keretből biztosított támogatás fel nem
használt részét 106 ezer Ft összegben visszautalta a Fővárosi Önkormányzat részére. Az összeg pénzügyi rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát
106 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli azonos összeggel a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(36) A BKK Zrt. közlekedésszervezés finanszírozásának előirányzati rendezése céljából csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
843 854 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8102 BKK
Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.
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(37) A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 31-i hatállyal megszüntette a Fővárosi Közterületi Parkolási
Társulást (FKPT). A Fővárosi Önkormányzat részére az
eszközök megváltásaként az FKPT által átutalt vételár nettó összegével megemeli a „8513 Tárgyi eszközök
immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül
a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát
9 689 ezer Ft-tal,
továbbá a vételár áfatartalmával,
2 616 ezer Ft-tal
megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg a teljes vételárral
pedig,
12 305 ezer Ft-tal
megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(38) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály által kezelt 2010. évi bizottsági keretből folyósított támogatások fel nem használt részét a támogatott civil szervezetek a Fővárosi Önkormányzat részére visszautalták.
A visszautalt összeggel,
83 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(39) A 2012. évi előirányzatok rendezése céljából
csökkenti a „8250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen belül a „Fűtött utca” program (006 törzsszám) intézményi
felújítások kiadási előirányzatát
91 673 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a
dologi kiadások előirányzatát.
(40) A 2012. évi előirányzatok rendezése céljából csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Kisajátítási és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” feladaton belül
az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát
32 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a
dologi kiadások előirányzatát.
(41) Gépjármű-értékesítés bevételének rendezése céljából csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”
cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű
bevételek előirányzatát
1 350 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az önkormányzati támogatás előirányzatát, továbbá az átrendezés összegével, valamint a jelentkező többletbevétel
együttes összegével,
2 142 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és
tőke jellegű bevételek előirányzatát. A többletbevételből
keletkező
792 ezer Ft-tal
megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(42) A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között létrejött közszolgáltatási szer-
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ződés értelmében a Közalapítvány visszafizette a 2011.
évre megállapított támogatás fel nem használt részét. Ennek előirányzati rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím
bevételi előirányzatát
616 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(43) A Projektmenedzsment Főosztály/Pályázatkezelési Osztályon az URBACT II ROMA NET program keretében felmerülő postaköltséget az Üzemeltetési Főosztály fizette. Előirányzati rendezésére csökkenti a „7101
Igazgatási apparátus feladatai” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
254 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon
belül a dologi kiadások előirányzatát.
(44) A „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen
belül a pénzmaradvány felosztásánál a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára 31 726
ezer Ft került előirányzatosításra. Mivel az említett öszszeg már a költségvetés készítésekor tervezésre került,
így ennek előirányzati rendezése a Fővárosi Közgyűlés
93/2012. (XII. 10.) rendeletében megtörtént. Ennek következtében azonban az előirányzat duplán került visszavonásra, mivel időközben főjegyzői előirányzat-módosítással is visszavonásra került az említett összeg. Ennek
előirányzati rendezésére csökkenti a „8531 Előző évek
működési célú pénzmaradványa” cím bevételi előirányzatát és a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
31 726 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül a pénzforgalom
nélküli bevételek és a céljelleggel támogatott intézményi
felújítások előirányzatát.
(45) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a városrehabilitációs feladatokkal kapcsolatban a kiemelt előirányzatok közötti rendezés érdekében:
a) a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladaton belül
csökkenti az önkormányzati beruházások előirányzatát
148 260 ezer Ft-tal,
megemeli:
a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
előirányzatát
142 111 ezer Ft-tal,
a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
előirányzatát
6 149 ezer Ft-tal,
b) a „Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I–II.
ütem” feladaton belül csökkenti a támogatásértékű
beruházási kiadás előirányzatát 65 956 ezer Ft-tal.
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.
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(46) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem” feladat
előirányzatát – a feladatot lezáró döntés értelmében –
csökkenti
6 198 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe
veszi az új „IX. ker. Nehru park projekt lezárása” feladatot 6 198 ezer Ft összköltséggel.

c)

(47) A társasházi kölcsöntörlesztésekből befolyt többletbevétellel megemeli a „8816 Települési értékvédelmi
támogatás” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú
támogatási kölcsön előirányzatát
4 403 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
d)
(48) A Fővárosi Közgyűlés 78/2012. (X.18.) rendeletének (46) bekezdése értelmében csökkentette a „8403
Önkormányzati beruházások” címen belül a „Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái” feladat előirányzatát 6 473 ezer Ft-tal. Ennek következtében a feladat teljes költsége 404 551 ezer Ft-ra
csökkent.
(49) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Fővárosi
Önkormányzat részére pénzügyi támogatást biztosított
a „Fűtött utca” program megvalósításához. A támogatási
szerződés alapján átutalásra került összeg előirányzatosítására javasolom megemelni:
• a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím
bevételi előirányzatát
154 000 ezer Ft-tal,
• a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím
előirányzatát
96 000 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
250 000 ezer Ft-tal.
(50) A 2012. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a tényadatok ismeretében a Főpolgármesteri Hivatalnál kezelt hivatali és önkormányzati feladatok tekintetében a szükséges technikai előirányzat-módosításokat az
alábbiak szerint hajtja végre:
a) a pénzmaradvány-felhasználás működési és felhalmozási maradványok közötti átrendezése miatt
csökkenti a „8531 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát
722 436 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8544
Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa”
cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
b) az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok szétválásából adódóan a mérlegből
a pénzkészlet, valamint az aktívák-passzívák kivezetése, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
pályázat útján elnyert támogatásainak fedezetére

e)

f)
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csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
előirányzatát
61 509 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8458
Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű
működési kiadás előirányzatát,
a könyvvizsgáló az önkormányzat vonatkozásában
látja el a feladatait, így a rendelkezésre álló teljes
előirányzat összegével csökkenti a „7217 Könyvvizsgálói díj” cím támogatási és kiadási, azon belül
a dologi kiadások előirányzatát 21 463 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új
„8470 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül
a dologi kiadások előirányzatán,
a IV. kerület, Vécsey Károly utca felújítása tárgyában az önkormányzat által lehívott jóteljesítési
bankgarancia bevételi összegének helyesbítésére
csökkenti a „8236 Budapest Közlekedési Központ
Zrt. feladatai” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát
930 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli címen
belül az intézményi működési bevételek előirányzatát,
a deviza- és valutakészletek év végi átértékelésének árfolyam-különbözete, egyéb befizetési kötelezettségek, valamint a kiszámlázott termékek és
szolgáltatások áfakiadásainak fedezetére csökkenti
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
2 307 521 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411
Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
az értékpapír-vásárlásból és betételhelyezésből
származó kamatbevétel összegével,
1 529 701 ezer Ft-tal
megemeli a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és
felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” cím
bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos öszszeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási előirányzatát.

(51) Főpolgármesteri hatáskörben Budapest teljes területén rendkívüli csípőszúnyog gyérítési feladat elvégzésére a II. félévben átcsoportosított és visszapótlási kötelezettséggel terhelt
6 858 ezer Ft-tal
csökkenti a „8817 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(52) A Fővárosi Közgyűlés a 2188/2012. (X. 31.) határozattal döntött 2012. XII. 31-i hatállyal az UCUE és
Impacts nemzetközi szervezetekből való kilépésről. A
két szervezet beküldött számlái alapján a 2012. évi tagsági díjainak fedezetére csökkenti a „9300 „Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát
863 ezer Ft-tal,
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egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8819 Tagsági díjak” cím (005 törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
(53) A „8820 Népegészségügyi akcióterv” címkód kiadási előirányzatának megtervezését követően az
áfatörvény módosítása következtében a feladat megvalósításához kapcsolódó szerződés alapján a ténylegesen
kifizetett összeg az áfatartalom növekedésével változott.
Ennek alapján csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási előirányzatát
158 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8820 Népegészségügyi akcióterv” cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások előirányzatát.
(54) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen
belül a „Budapest Főváros – XI., Régi Budaörsi út
(Virágpiac–Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel” feladat megvalósítása során a 2012. évi áfa tv.
változása miatt a Főváros Önkormányzata további támogatási igénnyel élt az áfa kompenzációját illetően, melyet meg is kapott. Ennek értelmében megemeli a „8536
Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát, azon belül a „KMOP Közösségi közlekedés
fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” feladat előirányzatát
8 938 ezer Ft-tal,
egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „9191
Közlekedésfejlesztés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a fejlesztési tartalék előirányzatát.
(55) A 2012. év pénzügyi rendezésére intézmények
közötti előirányzat-átcsoportosítás keretében csökkenti a
„8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete” cím kiadási, azon
belül a pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
614 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8339
Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht.” cím kiadási, azon
belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre
előirányzatán.
(56) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az „Észak-budapesti szennyvíztisztító telep II. ütem
(G.E.F)” feladat 2012. évi előirányzatának a tervezettnél nagyobb összegű hitelkamat többletigény fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát
1 473 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli ugyanezen összeggel a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az Észak-budapesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F)” feladat előirányzatát.
(57) A 2012. évi pénzügyi rendezés érdekében, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézettől 3 000 ezer Ft, a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-től 1 000 ezer
Ft és a BKSZ Budapesti Közlekedés Szervező Kht.-tól
1 000 ezer Ft összegekben befolyt bevételekkel megemeli a „8519 Tartós részesedések értékesítése” cím bevéte-
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li, azon belül a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
(58) A 2012. év pénzügyi rendezése kapcsán kerekítésből adódóan a feladat ütemei alapján az „1001 Budapest Fővárosi Közterület-felügyelete” címen belül a
céljelleggel támogatott intézményi beruházások között a
„Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011”
feladaton 2011. XII. 31-ig a tény 3 000 ezer Ft, 2012. évi
érvényes előirányzata 14 801 ezer Ft, így a feladat összköltsége 17 801 ezer Ft-ra változik.
(59) A Fővárosi Közgyűlés 2556/2012. (XI. 28.) számú határozata alapján a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projektre a „Kommunális/közmű projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátása”
tárgyú szerződésben szereplő feladatok megvalósításához 45 000 ezer Ft-ot csoportosított át a projekt 2012. évi
dologi kiadásaira. A 2012. év előirányzatainak rendezése
érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
45 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát ugyanezen összeggel.
(60) Budapest Főváros Közterület-Felügyeletéhez a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint több megkötött támogatási szerződés alapján beérkezett többletbevétel 2012. évi pénzügyi rendezése érdekében megemeli az
„1001 Budapest Főváros Közterület-felügyelete” cím bevételi előirányzatát
44 474 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
27 061 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel 11 197 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
6 216 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
– személyi juttatások
25 495 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
6 528 ezer Ft,
– dologi kiadások
4 926 ezer Ft,
– intézményi beruházások
7 525 ezer Ft.
(61) A „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városi televízió stúdió kialakítása” feladatot lezárja. Összköltsége 100 000 ezer Ft, tény 2012. december
31-ig 900 ezer Ft, 2013. évi üteme 99 100 ezer Ft. Helyette a 2013-ban megvalósítani kívánt „Videocsatorna”
feladat fedezetéül az előzőekben lezárt feladat 2013. évi
üteme szolgál.
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(62) A központi költségvetésből pótelőirányzatként,
hajléktalan ellátásra biztosított előirányzatok Magyar
Államkincstárral történő 2012. évi elszámolása alapján
csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím előirányzatát
859 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím támogatási és kiadási,
azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát:
859 ezer Ft-tal,
– a hajléktalanok rendszeres szociális segélyéhez kapcsolódóan
691 ezer Ft-tal,
– a hajléktalan időskorúak járadékához kapcsolódóan
168 ezer Ft-tal.
(63) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 5.
számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e
rendelet 5. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.
2. §
(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.

291
4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A Budapest Főváros Önkormányzata 14/2012. (III. 20.)
Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése
alapján a főpolgármesteri hatáskörben, valamint intézményi saját hatáskörben 2012. II. félévben végrehajtott
előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok
átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzatrendezések teszik szükségessé.

(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.

Részletes indokolás

(3) Az alaprendelet 1/d. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak.

Az 1. § (1) bekezdése a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

Az 1. § (2) bekezdése az alaprendelet (2) bekezdés a)
pontjában részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

(5) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.
(6) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.
(7) Az alaprendelet 5/a. sz. táblázata érintett részei e
rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.
3. §
Az alaprendelet 37. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A rendeletnek a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésről szóló 14/2012.
(III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 18/2013.
(III. 18.) Főv. Kgy. rendelettel és annak 1–9. számú mellékleteivel módosított rendelkezéseiben foglaltakat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–
(5) bekezdései alapján 2012. december 31-ei hatállyal
módosítja.”

Az 1. § (3) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.
Az 1. § (4) bekezdése az átruházott és az intézményi
saját hatáskörben 2012. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.
Az 1. § (5)–(9) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök
tervbevételét tartalmazzák.
Az 1. § (10)–(62) bekezdései a feladat-végrehajtás
során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (63) bekezdése – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.
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A 2. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet
1/b., 1/c., 1/d., 3., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.



A 3. § az alaprendelet normaszövegében történt változást tartalmazza.

2013. március 18.

2013. március 18.
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1. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
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1. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
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2. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása
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3. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása
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4. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

5. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása
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5. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

300
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2013. március 18.

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

316
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
2013. március 18.

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
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2013. március 18.
FŐVÁROSI KÖZLÖNY
321

6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
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6. sz. melléklet a 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
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