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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
20/2017. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése 

az 1–2. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § 
(4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pont-
jaiban 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. §-aiban megha-
tározott feladatkörében eljárva; 

a 3. § vonatkozásában a lakások és helyiségek bérleté-
re, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) be-
kezdésében, 42. § (2) bekezdésében, valamint 80. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában megha-
tározott feladatkörben eljárva;

a 4–5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: Vagyonrendelet) a következő 51/C. §-sal egészül ki:

„51/C. § A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és 
más jogszerű használatában lévő ingatlannal kapcsola-
tos víz-, csatorna-, gáz-, távfűtési vagy egyéb közüzemi 
szolgáltatási szerződés vonatkozásában a Fővárosi Köz-
gyűléstől átruházott hatáskörben eljárva a főpolgármes-
ter gyakorolja a tulajdonos szerződéskötési jogosultsá-
gát, amennyiben azt a vonatkozó ágazati jogszabályok az 
adott közüzemi szerződés vonatkozásában a tulajdonos 
számára is előírják.”

2. §

Hatályát veszti a Vagyonrendelet 54. § (1) bekezdésé-
ben a „ , továbbá az állami intézményfenntartó központ 

fenntartásában lévő köznevelési intézményeknek a nem-
zeti köznevelési törvényben előírt működtetési felada tait 
ellátó fővárosi önkormányzati intézmény (költségvetési 
szerv) vezetője” szövegrész.

3. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: Hr.) 1. § (2) bekezdés c) pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Nem terjed ki a Rendelet hatálya:]

…
„c) a képviselő-testület és szervei, továbbá az Önkor-

mányzat költségvetési szervei használatában, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak 
szerint a tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézmények, illetve a szakképzési centrum feladatellátá-
sát szolgáló helyiségekre;”

4. § 

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. § (4) bekezdés 10. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közöt-
ti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Köz-
gyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) 
bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségveté-
si, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos 
jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet:]

…
„10. a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezésé-

vel összefüggő ügyekről,”

(2) Az SZMSZ 54. § (4) bekezdése a következő 14. 
ponttal egészül ki:

[(4) A főpolgármester a Közgyűlés két ülése közöt-
ti időpontban felmerülő halaszthatatlan esetben, a Köz-
gyűlés utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 68. § (3) 
bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat költségveté-
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si, illetve átmeneti gazdálkodására vonatkozó hatályos 
jogszabályokban meghatározott keretek között dönthet:]

…
„14. a VEKOP-5.3.1 „Fenntartható Közlekedésfej-

lesztés Budapesten” tárgyú kiírás keretén belül már meg-
kötött támogatási szerződések és konzorciumi megálla-
podások módosításairól.”

(3) Az SZMSZ 57. § (5) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(5) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű 
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén – 
legfeljebb hat hónap időtartamra – a főjegyzői feladato-
kat a főpolgármester által írásban megbízott főosztályve-
zető látja el.”

(4) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságok-
ra átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. EMBERI ERŐ-
FORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BI-
ZOTTSÁGA” cím 1.16. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„1.16. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat tulaj-
donában álló ingatlanon működő köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, feladatának meg-
változtatásával, nevének megállapításával, vezetőjének 
megbízásával és megbízásának visszavonásával össze-
függő döntéseket.

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.§ (4) h)”

(5) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságok-
ra átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. EMBERI ERŐ-
FORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BI-
ZOTTSÁGA” cím 1.22. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„1.22. Dönt az intézményi tanácsba, illetve a tanker-
ületi tanácsba történő tag delegálásáról.

2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (3)–(4) 
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. §”

(6) Az SZMSZ 6. melléklet (A Közgyűlés által a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságok-
ra átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. EMBERI ERŐ-
FORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BI-
ZOTTSÁGA” cím 1.24. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„1.24. Jóváhagyja a Pro Cultura Urbis Közalapít-
vány, a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gaz-
dasági Szakképzési Közalapítvány, valamint a „TÁ-
MASZ” Alapítvány éves beszámolóját.”

(7) Az SZMSZ 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati ren-
deletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) a 
következő 50. ponttal egészül ki:

„50. Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás 
körében – a törvényi feltételek fennállása esetén – az el-
látott nagykorú gyermekével szemben pert indíthat és a 
bíróságtól kérheti, hogy a Ptk. rokontartásra irányadó 
szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket 
tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban 
állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

1993. évi III. tv.  (Szoc.tv.) 117/D. § (3)”

5. §

Hatályát veszti az SZMSZ 
a) 6. melléklet 1.6. pontjában a „Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzatát,” szövegrész,
b) 6. melléklet 1.20. pontjában a „szervezeti és műkö-

dési szabályzatát,” szövegrész,
c) 6. melléklet 1.21. pontjában a „szervezeti és műkö-

dési szabályzatát,” szövegrész,
d) 6. melléklet 1.27. pontja,
e) 6. melléklet 1.55. pontja,
f) 7. melléklet 6.7. pontja, 
g) 7. melléklet 15.4. pontja,
h) 7. melléklet 15.9. pontja,
i) 8. melléklet 12. pontja,
j) 10. melléklet 10.5. pontja.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a to-
vábbiakban: Jat.) alapján szükséges a jogszabályok tar-
talmi felülvizsgálata. Erről fővárosi közgyűlési rendelet 
esetén a főjegyző gondoskodik. E felülvizsgálat kereté-
ben az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelem-
be véve áttekintésre kerültek a Fővárosi Közgyűlés által 
alkotott egyes fővárosi közgyűlési rendeletek. 

A felülvizsgálat során célként az elavult, szükségte-
lenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a 
szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, vala-
mint a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevés-
bé költséges eljárásokat eredményező szabályozás ke-
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rült meghatározásra. A módosító rendelet törekszik arra, 
hogy a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiürese-
dett vagy egyébként alkalmazhatatlan rendelkezések ha-
tályon kívül helyezésre, illetve módosításra kerüljenek.

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak meg-
felelően hatásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekez-
désében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság 
közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon ke-
resztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonren-
delet) különös szabályainak kiegészítése szükséges az 
ún. közüzemi szerződések vonatkozásában. A közüzemi 
szolgáltatóknál rendszeresített formanyomtatványokon a 
közüzemi szolgáltatók és a Fővárosi Önkormányzat in-
tézményei, illetve gazdasági társaságai között kötendő 
szerződéseknél több esetben felmerül a Fővárosi Ön-
kormányzat mint tulajdonos aláírási kötelezettsége, fi-
gyelemmel az adott közüzemi szolgáltatásra vonatkozó 
ágazati jogszabályi előírásokra. Tekintettel arra, hogy a 
díjfizetésre kötelezett fogyasztó ezekben az esetekben az 
intézmény vagy a társaság, a Fővárosi Önkormányzat tu-
lajdonosi aláírása technikai jellegű és operatív hatáskör-
gyakorlást igényel.

A 2. §-hoz

A Vagyonrendeletnek a költségvetési szervekre vonat-
kozó speciális szabályát pontosítani szükséges, kikerül a 
szövegből a nemzeti köznevelési törvényben előírt mű-
ködtetési feladatokat ellátó fővárosi önkormányzati in-
tézmény. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nkt.) 99/G. (1) bekezdése szerint a települé-
si önkormányzat által működtetett köznevelési intézmé-
nyek működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból szár-
mazó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a 
tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. Az Nkt. 
99/H. (1) bekezdése alapján továbbá a 2016. december 
31-én települési önkormányzat által működtetett közne-
velési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szol-
gáló települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű 
jog leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes 
tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe került. 
Ennek megfelelően a nemzeti köznevelési törvényben 
előírt működtetési feladatokat már nem lát el fővárosi ön-
kormányzati intézmény.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet hatályát szabályozó előírások pontosítása szüksé-
ges, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény azon változásaira, hogy a köznevelési fel-
adatok ellátását szolgáló önkormányzati vagyon a mű-
ködtetési feladatokat átvevő állami szervek vagyonkeze-
lésébe került.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet (SZMSZ) módosítását a gyakorlati tapasztalatok, 
az időközben felmerült újabb igények és Budapest Fő-
város Kormányhivatalának BP/1010/00106-1/2017. szá-
mú szakmai segítségnyújtás keretében tett javaslatai in-
dokolják.

Az (1) bekezdésben az SZMSZ 54. § (4) bekezdése 
szerint a főpolgármesternek a Közgyűlés két ülésszak kö-
zötti halaszthatatlan ügyekben való döntési jogosultságai 
közül a 10. pontban foglalt hatáskör pontosítására kerül 
sor, mivel a közelgő Vizes Világbajnokság kapcsán szá-
mos olyan – nem kizárólag a fővárosi fejlesztések meg-
valósításával összefüggő – ügy merülhet fel, mely ha-
laszthatatlan döntések meghozatalát teszi szükségessé.

A (2) bekezdésben ugyancsak az SZMSZ 54. § (4) 
bekezdése szerint a főpolgármesternek a Közgyűlés két 
ülésszak közötti halaszthatatlan ügyekben való döntési 
jogosultságai egészülnek ki a VEKOP-5.3.1 Fenntartha-
tó Közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú kiírás keretén 
belül már megkötött támogatási szerződések és konzor-
ciumi megállapodások módosításaival. A Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-5.3.1 
– „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú 
kiírás keretén belül Budapest Főváros Önkormányzata 
12 projekt vonatkozásában nyert támogatást. A projek-
tekben kerületi önkormányzatok, valamint a BKK vesz 
részt konzorciumi partnerként. A projektek célja, hogy 
Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások ese-
tén növekedjen a kerékpáros közösségi közlekedési mó-
dot választók részaránya, hozzájárulva ezzel az élhetőbb 
és fenntarthatóbb városi környezet alakulásához. A meg-
állapodások tekintetében felmerülő módosítási igények 
mennyisége és az azzal kapcsolatos eljárásrend indokolja 
az SZMSZ 54. § (4) bekezdésének további kiegészítését.

A (3) bekezdésben Budapest Főváros Kormányhiva-
talának szakmai segítségnyújtás keretében tett javasla-
tai alapján került pontosításra az SZMSZ 57. § (5) be-
kezdésének jelenlegi szabályozása. A Kormányhivatal 
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szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 82. § (3) bekezdés szerin-
ti szabályozási feladatból származóan a Fővárosi Köz-
gyűlésnek az a kötelezettsége, hogy a főjegyzői feladatok 
ellátásának módját eltérést nem engedő módon rögzít-
se helyi rendeletében, hogy ezen feladat ne maradjon 
ellátatlanul. Az SZMSZ jelenlegi szabályozása, mely-
nek értelmében a főjegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű 
betöltetlensége/tartós akadályoztatása esetén a főjegyző 
által írásban megbízott főosztályvezető látja el a főjegy-
zői feladatokat, a Kormányhivatal véleménye szerint eg-
zakt módon nem határozza meg a feladatellátás módját, 
hanem lényegét tekintve egyfajta döntési jogot ruház át a 
főjegyzőre, továbbá hogy ez a meghatározás a főjegyzői 
tisztég betöltetlensége esetén nem is értelmezhető. Erre 
tekintettel, valamint az Mötv. 82. § (1) bekezdése alap-
ján a főpolgármestert a főjegyző vonatkozásában egyéb-
ként megillető kinevezési jogosultságra is figyelemmel a 
javaslat szerint a jövőben a főpolgármester által írásban 
megbízott főosztályvezető látja el ideiglenesen a főjegy-
zői feladatokat a főjegyzői, aljegyzői tisztség egyide-
jű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén.

A (4) bekezdés a 2. §-hoz fűzött részletes indokolás-
ban ismertetett Nkt-változásokkal való összhang megte-
remtése érdekében szükséges szövegpontosítást tartal-
mazza.

Az (5) bekezdés az időközbeni jogszabályváltozások 
átvezetését tartalmazza. Az állami köznevelési közfel-
adat ellátásban fenntartóként részt vevő szervekről, va-
lamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 
10.) számú Korm. rendelet 3. §-a értelmében a tankerüle-
ti központ a Nemzeti Pedagógus Kar, a feladatellátási te-
rületén működő területi és helyi szakmai és érdekképvi-
seleti szervezetek, valamint a települési és a nemzetiségi 
önkormányzatok képviselőiből álló tankerületi tanácsot 
működtet. A Korm. rendelet hivatkozott rendelkezése 
alapján az SZMSZ 6. mellékletének 1.22. pontját indo-
kolt kiegészíteni a tankerületi tanácsba történő tag dele-
gálásával.

A (6) bekezdés a meglévő szabályozást egészíti ki to-
vábbi fővárosi alapítványok vonatkozásában.

A (7) bekezdés a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 117/D. § 

(3) bekezdésében foglalt intézményfenntartói feladat- 
és hatáskör főjegyzőre telepítéséről rendelkezik, más 
Szoctv. szerinti feladat- és hatáskörök telepítéséhez ha-
sonlóan.

Az 5. §-hoz

Az a)–c) és h) pont szerinti hatályon kívül helyezések 
a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében tett 
javaslata alapján szükségesek. A Kormányhivatal sze-
rint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) korábbi rendelkezése szerint az önkormányza-
ti költségvetési szerv irányítási hatásköreit a képviselő-
testület/közgyűlés mint irányító szerv gyakorolta egyes, 
megnevezett hatáskörök (gazdasági vezetővel kapcso-
latos munkáltatói jogosítványok, jelentéstételre, beszá-
molásra való kötelezés) kivételével, melyeket a (fő)pol-
gármester hatáskörébe utalt. Az Áht. 2015. január 1-től 
hatályos 9/A. § (1) bekezdése értelmében azonban a költ-
ségvetési szervek valamennyi, az Áht. 9. §-ában felsorolt 
irányítási hatáskörét – törvény vagy kormányrendelet el-
térő rendelkezése hiányában – az irányító szerv vezető-
je gyakorolja, aki az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklet II/1. a) pontja alapján a helyi önkormányzat ál-
tal irányított költségvetési szerv esetében a polgármester/
főpolgármester. Az önkormányzati költségvetési szervek 
szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásának jog-
körét – eltérő törvényi vagy kormányrendeleti szabályo-
zás hiányában – az Áht. alapján eleve a (fő)polgármes-
ter gyakorolja, így ez a hatáskör nem tartozik a Fővárosi 
Közgyűlés döntési (és hatáskör-átruházási) kompetenci-
ájába.

A d) pont szerinti hatályon kívül helyezés az adott 
költségvetési szerv megszűnése miatt szükséges.

Az e)–g) és i)–j) pont szerinti hatályon kívül helye-
zésekre azért van szükség, mert az érintett pontokban 
szereplő hatáskörök alapjául szolgáló jogszabályok idő-
közben hatályukat veszítették, így ezek a hatáskörök is 
megszűntek.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

s
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