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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

len 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.”

1. §

(2) Az SZMSZ 28. § (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. § (4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Közgyűlés tagjai a főpolgármester, 23 fővárosi
kerületi polgármester és a fővárosi kompenzációs listáról
mandátumot szerző 9 képviselő.”
2. §
(1) Az SZMSZ 19. §-ában a „képviselőcsoportok
egy képviselője és a képviselőcsoporthoz nem tartozó
képviselő” szövegrész helyébe a „képviselő” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 22. § (1) bekezdésében a „képviselőcsoportonként egy-egy képviselő és a képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő” szövegrész helyébe „a képviselő” szöveg lép.
(3) Az SZMSZ 24. §-ában a „képviselőcsoportonként
egy képviselő, és a képviselőcsoporthoz nem tartozó
képviselő” szövegrész helyébe „a képviselő” szöveg lép.
(4) Az SZMSZ 27. §-ában a „legalább 18 fő” szövegrész helyébe a „legalább 17 fő” szöveg lép.
3. §
(1) Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(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 során a kezét felemeli, név szerinti szavazás esetén
pedig nyilatkozik. Titkos szavazás esetén az ülés helyszínén jelen lévő képviselő a szavazatszámláló gép alkalmazásával tartott szavazás esetén a rendelkezésére bocsátott szavazógépet saját maga működteti, szavazólapos
szavazás esetén az ülés vagy a szavazás helyszínén jelen
lévő képviselő a szavazólapot saját kezűleg kitölti. A je-

„(5) A több pontból álló döntési javaslatról együttesen kell szavazni. A képviselő indítványára a Közgyűlés
dönt az adott napirendi pont vonatkozásában a legfeljebb pontonkénti szavazásról, az e kérdésben tett képviselői indítványról a Közgyűlés felszólalás és vita nélkül határoz.”
4. §
Az SZMSZ 29. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett és a javaslat ellen szavazók,
valamint a szavazástól tartózkodók számát, továbbá hogy
rendelkezésre áll-e a főváros lakosságszámának együttesen több mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerületi polgármesterek „igen” szavazata. Ezek alapján az
elnök kihirdeti a szavazás eredményét.”
5. §
(1) Az SZMSZ 30. § (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(3) Név szerinti szavazás lebonyolítása szavazat
számláló gép alkalmazásával, a szavazatszámláló gép
meghibásodása esetén kézi szavazatszámlálással történik.”
(2) Az SZMSZ 30. §-a kiegészül az alábbi új (3a)–(3b)
bekezdéssel:
„(3a) Szavazatszámláló gép alkalmazásával történő
név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben olvassa fel az elnök, a képviselők pedig
helyükön „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal
szavaznak. A szavazatszámláló gép kezelője az elhangzottnak megfelelően rögzíti a szavazatot. A főjegyző a
rögzített szavazatokat a monitoron ellenőrzi, a képviselők pedig a kijelzőtáblákon ellenőrizhetik. A szavazás
eredményét a szavazatszámláló gép összesíti, majd az el-
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nök hirdeti ki a 29. § (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően.
(3b) Kézi szavazatszámlálással történő név szerinti
szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben
olvassa fel az elnök, a képviselők pedig helyükön „igen”,
„nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A főjegyző a szavazást a névsort tartalmazó iraton feltünteti,
a szavazatokat összeszámolja és a számolás eredményét
azon rögzíti, majd a névsort tartalmazó iratot átadja az
ülés elnökének. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki
a 29. § (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően. A szavazási névsort tartalmazó iratot a jegyzőkönyvhöz kell
csatolni.”
6. §
(1) Az SZMSZ 31. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„31. § A titkos szavazás lebonyolítása szavazatszámláló gép alkalmazásával, a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén pedig kézi szavazatszámlálással történik.”
(2) Az SZMSZ az alábbi új 31/A.–31/B. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) Szavazatszámláló gép alkalmazásával
történő titkos szavazás lebonyolítása esetén a szavazatok
leadásának rendje megegyezik a szavazatszámláló gép
alkalmazásával történő nyílt szavazások menetével, a (2)
bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Titkos szavazás esetén a szavazógombok feletti
lámpák sötéten maradnak. A kijelzőtáblákon, az elnöki monitorokon és a számítógépes jegyzőkönyvben csak
a képviselői szavazatok összesített eredménye jelenik
meg. A lakosságarányú szavazatok értékelését a szavazatszámláló gép a háttérben, titkosítva elvégzi, és – az
Mötv. 47. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –
„a szükséges törvényi többséggel elfogadva”, vagy „a
szükséges törvényi többség hiányában elutasítva” eredményt adja meg. Ezáltal biztosított, hogy a polgármesterek által leadott titkos szavazatok a lakosságarányok
visszaszámolásával ne legyenek visszakereshetők.
31/B. § (1) Kézi szavazatszámlálással történő titkos
szavazás lebonyolítására a Közgyűlés szavazatszámláló
bizottságot választ a képviselők közül, egyúttal a Közgyűlés megválasztja a szavazatszámláló bizottság elnökét is.
(2) A titkos szavazás szavazólappal történik.
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mester képviselők egy nagyméretű borítékot kapnak a
szavazólappal és egy kisebb zárt borítékot, amelyen feltüntetésre kerül, hogy a szavazathoz lakosságszám kapcsolódik és a kisebb zárt borítékban elhelyezésre kerülnek az adott kerületi önkormányzatnak megfelelő 20 000,
10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, valamint az 1 lakossági lélekszámot feltüntető kártyák (a
kártyákon feltüntetett számok összessége kiadja a kerület
teljes lakosságszámát). A nem kerületi polgármester képviselők egy nagyméretű borítékot kapnak a szavazólappal
és egy külön kisméretű lapot, amelyen az kerül feltüntetésre, hogy a szavazathoz nem kapcsolódik lakosságszám.
(5) A nagyméretű borítékok (bennük a szavazólappal
és a kisebb méretű borítékkal, vagy a külön lappal) lezárt
állapotban kerülnek összegyűjtésre. A szavazás eredményének megállapításához a szavazólapok „igen”, „nem”
és „tartózkodom” szavazatok szerint, valamint – érvénytelen szavazat esetén – érvénytelen szavazat kategóriája szerint kerülnek szétválasztásra, egyidejűleg az egyes
szavazólapok mellett lévő kisebb borítékokban lévő kártyák is az „igen”, „nem” és „tartózkodom” szavazatok
szerint, valamint – érvénytelen szavazat esetén – érvénytelen szavazat kategóriája szerint szétválasztva külön-külön kerülnek összevegyítésre.
(6) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, továbbá az „igen”, „nem” és „tartózkodom”
szavazatok, valamint az érvénytelen szavazatok kategóriához tartozó kártyákon szereplő lakosságszámot, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
összesíti a szavazás eredményét, és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.
(7) 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.
(8) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője írják alá.
(9) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek jelentést tesz a 29. § (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően.”
7. §

(3) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a
Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

Az SZMSZ 38. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A titkos szavazásnál két boríték kerül átadásra a
képviselők részére a szavazás előtt. A kerületi polgár-

„(1) A Közgyűlés fővárosi kompenzációs listáról mandátumot szerző 9 képviselő tagját, valamint a bizottság
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nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától
megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.
(2) A fővárosi kompenzációs listáról mandátumot
szerző 9 képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) a főpolgármester részére megállapított illetmény 15%-a.”
8. §
(1) Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a képviselők közül – a 4. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatkörök felügyeletének ellátására – önkormányzati és rendészeti tanácsnokot választ.”
(2) Az SZMSZ 41. § (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(5) A tanácsnok működéséhez a feltételeket a költségvetési keretéből kell biztosítani. A tanácsnok 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.”
9. §
Az SZMSZ 50. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett és a javaslat ellen szavazók,
valamint a szavazástól tartózkodók számát, végül ezek
alapján kihirdeti a szavazás eredményét. Az eredmény
megállapításakor – a bizottságok összetételére és működésére tekintettel – nem alkalmazandó a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó azon szabály, hogy a javaslat elfogadásához a főváros lakosságszámának együttesen több
mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerületi polgármesterek „igen” szavazata is szükséges.”
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11. §

(1) Az SZMSZ 2. mellékletének 2.4. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„2.4. Az előterjesztés-tervezeteket – a Közgyűlés ülése előtt – valamennyi bizottság elé kell terjeszteni, s meg
kell küldeni a tanácsnoknak, 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 a tanácsnokot is. A bizottság és a tanácsnok az álláspontjáról írásban tájékoztatja az előterjesztőket.”
(2) Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
(3) Az SZMSZ 5. melléklete helyébe e rendelet 2.
melléklete lép.
12. §
(1) Hatályát veszti az SZMSZ IV. FEJEZETE (A képviselőcsoport – 39–40. §), 41. § (4) bekezdés a) pontja,
44. § (3) bekezdése, 65. § (1) bekezdés m) pontja, és 13.
melléklete.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 23. § (2) bekezdésében
a „ ,valamint a képviselőcsoportok vezérszónokaié” szövegrész, 41. § (4) bekezdés b) pontjában az „és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal”
szövegrész és az 56. § (1) bekezdésben az „ ,és állapítja
meg a jogszabályoknak megfelelően az illetményét” szövegrész.
13. §
E rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

10. §
Az SZMSZ 65. § (1) bekezdés d) pontjában „a tanácsnokok és feladatköreik” szövegrész helyébe „az önkormányzati és rendészeti tanácsnok feladatai” szöveg,
65. § (1) bekezdés n) pontjában „a tanácsnokok működéséhez” szövegrész helyébe „az önkormányzati és rendészeti tanácsnok működéséhez” szöveg, 2. mellékletének
2.6.1. pontjában a „tanácsnokokkal” szövegrész helyébe
a „tanácsnokkal” szövegrész, 14. mellékletének címében
pedig „A tanácsnokok működéséhez” szövegrész helyébe „Az önkormányzati és rendészeti tanácsnok működéséhez” szöveg lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között…meghatározza szervezeti és működési rendjét…” A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e
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törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét,
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi
Közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően az alakuló ülésén módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ-ét), mely a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek (Mötv.-nek) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános
választásának napjával hatályba lépett módosítása miatt
szükséges technikai pontosításokat, kiegészítéseket tartalmazza.
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a titkos szavazás eddigi rendjét szükséges módosítani.
Ennek részletes szabályait tartalmazza azzal, hogy főszabályként itt is a szavazatszámláló gép alkalmazását írja
elő, és a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén kisegítő jelleggel marad meg a korábbi kézi szavazatszámlálás lehetősége.
A 7. §-hoz
Az Mötv. 35. §-ának a képviselők díjazására vonatkozó új szabályaira tekintettel szükséges pontosításokat tartalmazza.
A 8. §-hoz
Az önkormányzati tanácsnok választásával összefüggésben szükséges módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

A 9. §-hoz

Az 1. §-hoz

A bizottságok döntéshozatali eljárása eltér a Fővárosi
Közgyűlésre vonatkozó általános szabályoktól, mivel az
un. kettős többségi döntéshozatal a bizottságok esetében
– a bizottságok összetételére és működtetésére vonatkozó speciális törvényi szabályozásra tekintettel és azokkal
együtt – már nem értelmezhető és a gyakorlatban sem
kezelhető. Így a bizottsági döntéshozatal esetén kizárólag az Mötv. 47. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint
kell eljárni és a (3) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazható.

Az Mötv. 22. § (3a) bekezdésének szabályai kerültek
átvezetésre.
A 2. §-hoz
Az Mötv. új szabályaira tekintettel a Fővárosi Közgyűlés vonatkozásában a képviselőcsoportok működése
már nem értelmezhető, illetve a Fővárosi Közgyűlés 33
fős létszámához igazodva szükséges a határozatképesség
szabályának módosítása.
A 3. §-hoz
Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt
a titkos szavazás eddigi rendjét szükséges módosítani.
A 4. §-hoz
A név szerinti szavazásnál a lebonyolítás egyszerűsítése érdekében főszabályként a szavazatszámláló gép alkalmazását írja elő, és a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén kisegítő jelleggel marad meg a korábbi
kézi szavazatszámlálás lehetősége.
Az 5. §-hoz
Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt
a nyílt szavazás eddigi szabályát szükséges pontosítani.
A 6. §-hoz
Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt

A 10–11. §-okhoz
Az önkormányzati tanácsnok választásával és a bizottságok elnevezésével és létszámával összefüggésben
szükséges módosításokat tartalmazza.
A 12. §-hoz
Az Mötv.-nek a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. évi általános választásának
napjával bekövetkezett módosulása miatt szükséges
hatályon kívül helyezéseket tartalmazza.
A 13. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről kivételes módon rendelkezik, mivel a szabályozás célja – a Fővárosi Közgyűlésnek az Mötv.-vel összhangban lévő új szabályok szerinti
folyamatos működése – csak a kihirdetés napján meghatározott órában történő hatályba lépéssel érhető el.
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1. melléklet a 45/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
„4. melléklet a 11/2013. (III. 18) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati és rendészeti tanácsnok feladatai
1. A tanácsnok általános feladata és felelőssége
1.1 A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a fővárosi közgyűlési rendeleteknek megfelelően végezni a
feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért, valamint tevékenysége következményeiért személyes felelősséget
vállal.
2. A tanácsnok részletes feladatköre
2.1. Felügyeli a lakosságot érintő önkormányzati feladatkörök ellátását.
2.2. Figyelemmel kíséri az önkormányzat fejlesztési, városüzemeltetési és városfejlesztési feladatainak végrehajtását.
Az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében közreműködik a szükséges egyeztetések lefolytatásában.
2.3. Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervek vezetőitől tájékoztatást kérhet.
2.4. Kapcsolatot tart a városbiztonsági és városrend-védelmi tevékenységben közreműködő civil szervezetekkel.
2.5. A városbiztonsági és városrend-védelmi feladatkörében kapcsolatot tart a kerületi önkormányzatokkal és a fővárosi kormányhivatallal.
2.6. Vezeti a Rendészeti Egyeztető Fórumot.
2.7. Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.
2.8. A tanácsnok-képviselőt a főpolgármester egyéb feladatokra is felkérheti.”
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2. melléklet a 45/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
„5. melléklet a 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma
A Közgyűlés bizottságai

„

A bizottság létszáma

1.

Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

3 képviselő és 2 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

2.

Költségvetési Bizottság

4 képviselő és 3 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

3.

Közbeszerzési Bizottság

5 képviselő és 4 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

4.

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

4 képviselő és 3 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

5.

Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság

5 képviselő és 4 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

6.

Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság

4 képviselő és 3 nem képviselő
(külső) bizottsági tag

7.

Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság

5 képviselő és 4 nem képviselő
(külső) bizottsági tag
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