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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
20/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet (A Közgyűlés
által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 2. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság cím a következő 2.10. ponttal
egészül ki:
„2.10.Véleményezi a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. Alapítójának hatáskörébe tartozó kérdéseket az
Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.”
2. §
Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 4. Gazdasági Bizottság cím a
következő 4.10., 4.11.,4.12. ponttal egészül ki:
„4.10. Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős, valamint a víziközmű-szolgáltató közötti adatszolgáltatási megállapodást.
2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (7)
4.11. Dönt értékhatártól függetlenül a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt megvalósulásával
összefüggő valamennyi kérdésben, ha az egyébként nem
tartozik a Közgyűlés más szervének átruházott hatáskörébe és nem ütközik a hatáskör-átruházás törvényi tilalmába.
4.12. Jóváhagyja, megköti a Támogatási szerződést
a Magyar Turizmus Zrt.-vel a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Verseny támogatása érdekében.”
3. §
(1) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átru-

házott hatáskörök jegyzéke) 6. Közbeszerzési Bizottság cím 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. Értékhatártól függetlenül dönt a 6.1.1.–6.1.7.
pontban felsorolt esetekben, amennyiben a Közgyűlés
a jogszabályokban foglalt határidőn belül vagy a közbeszerzési tervben meghatározott határidőig az eljárás
megindításáról nem dönt.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
(2) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 6. Közbeszerzési Bizottság cím 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4. Értékhatártól függetlenül dönt a részben vagy
egészben európai uniós támogatásból megvalósuló vagy
megvalósítani tervezett projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban, így különösen a „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei”, „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”, „A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Rendszer környezetbarát technológiáinak
bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése”, a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése”, a „Cséry-telepre
vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése
és kivitelezése” projektekhez kapcsolódó közbeszerzési
eljárásokban, valamint a „Római-parti árvízvédelmi mű
megvalósítása”, a „Budapest Főváros Önkormányzata
fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatás nyújtása” projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a 6.1.1.–6.1.7. pontban felsorolt esetekben.
2011. évi CVIII. tv. 22. § (1)”
4. §
(1) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 7. Oktatási Bizottság cím
7.11. pontjának jogszabályi hivatkozása a következő jogszabályi hivatkozással egészül ki:
„1991. évi XX. tv. 116. §”
(2) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átru-
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házott hatáskörök jegyzéke) 7. Oktatási Bizottság cím a
következő 7.13. ponttal egészül ki:
„7.13. Dönt az intézményi tanácsba történő tagdelegálásról.
2011. évi CXC. tv. (Nkt.) 73. § (4)”
5. §
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2.5. Dönt az eljárás megindításáról a kerületi önkormányzatnak a fővárosi településszerkezeti terv módosítására vonatkozó kezdeményezéséről.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (2) a)
2.6. Írásos véleményt ad a kerületi településrendezési
eszközök véleményezési szakaszában és az egyszerűsített
eljárás véleményezési szakaszában a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint
egyéb környezeti hatásokra vonatkozóan.

Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság cím a következő 10.13. ponttal
egészül ki:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (5), 38. §
(3)–(4), 41. § (3)”

„10.13. Egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes nemzeti emlékhelyek
használati tervének előkészítése során.

Az SZMSZ 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke a következő 23. ponttal egészül ki:

302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2)”

„23. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelemmel
kapcsolatos intézményvezetői döntést vitató jogorvoslati
kérelmekről.

6. §
Az SZMSZ 7. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) 2. Építésügyi igazgatás
cím a következő 2.2.–2.6. ponttal egészül ki:
„2.2. A fővárosi kerületi önkormányzat kérelmére kiadja a szükséges hozzájárulást a fővárosi településszerkezeti terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő építési övezet,
övezet megállapításához a fővárosi szabályozási keretterv módosítása nélkül.
1997. évi LXXVIII. tv. 60. § (10)–(11)
2.3. Kezdeményezi a fővárosi önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kerületi
szabályozás elkészítését.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (2)
2.4. Kezdeményezi kerületi építési szabályzat készítését a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves
Kálmán körút–Rákóczi híd–Hamzsabégi út–Karolina út–
Villányi út–Budaörsi út–Alkotás út–Krisztina körút–Széll
Kálmán tér–Margit körút–Török utca–Frankel Leó utca–
Bécsi út–Vörösvári út–Árpád híd által határolt területen belüli egymáshoz csatlakozó együtt tervezendő területekre.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (9)

7. §

103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (3)”
8. §
Az SZMSZ 56. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A főpolgármester az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztatja.”
9. §
Hatályát veszti az SZMSZ
a) 3. melléklet 3. pontjának „a főjegyzővel” szövegrésze,
b) 7. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) 2. Építésügyi igazgatás
cím 2.2 pontja.
10. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 9. § b) pontja 2014. július 1-jén lép
hatályba.
Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak
tesz eleget a javaslat.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a
rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új
rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek
eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről
szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban
felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal.
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.
budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy
tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. Alapítójának a hatáskörébe tartozó
kérdések kapcsán a Fővárosi Önkormányzatot megillető
véleményezési hatáskörével.
A 2. §-hoz
A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős,
valamint a víziközmű-szolgáltató közötti adatszolgáltatási megállapodásnak a jóváhagyásával és megkötésével,
„a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának növelése” című projekt megvalósulásával összefüggő valamennyi kérdésben való
döntés jogával és a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötendő
támogatási szerződés jóváhagyásával és megkötésével.
A 3. §-hoz
A közbeszerzési eljárásoknak a közbeszerzési tervben meghatározott határidőben történő megindítása érdekében javasolja az előterjesztés, hogy ha a Közgyűlés e
határidőig nem dönt, akkor helyette a Közbeszerzési Bi-
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zottság döntsön az eljárás megindításáról. Kiegészül továbbá a javaslat szerint a bizottság hatásköre a részben
vagy egészben az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében a közbeszerzési eljárásokról való
döntéssel a beszerzések gyorsítása érdekében.
A 4. §-hoz
Az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a nemzeti köznevelési intézmények intézményi
tanácsába történő tag delegálásának hatáskörével.
Az 5. §-hoz
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra
átruházott hatáskörök kiegészülnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes nemzeti emlékhelyek
használati tervvel való egyetértésével és jóváhagyásával.
A 6. §-hoz
Egyes építésügyi igazgatási hatáskörök gyakorlására a
vonatkozó jogszabályok rendszerint rövid határidőt biztosítanak. Ezen hatáskörök főpolgármesterre történő átruházása lehetővé teszi, hogy a döntések az előírt határidőben megszülessenek.
A 7. §-hoz
A főjegyzőre átruházott hatáskörök listája kiegészül a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelemmel kapcsolatos
intézményvezetői döntést vitató jogorvoslati kérelmekről való döntéssel.
A 8. §-hoz
Az Mötv. lehetővé teszi a közgyűlésnek, hogy egyes
hatásköreinek gyakorlását átruházza a főpolgármesterre.
Az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a javaslat szerint a főpolgármester tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést.
A 9. §-hoz
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (10) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat – így átruházott hatáskörében a főpolgármester – 2014. június 30-ig gyakorolhatja
e hatáskörét, ezért szükséges a hatályon kívül helyezésről is rendelkezni.
A 10. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A 9. § b)
pontjának eltérő hatálybalépését az Étv. 60. § (10) bekezdése indokolja.
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