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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
28/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyze-

ti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskö-
rében és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata az 1. mellék-
let szerinti térképen megjelölt területre (a Duna folyam 
– III. ker. közigazgatási határa – Királyok útja – Náná-
si út – Aranyhegyi patak által határolt területen az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 14/B. §-ában foglalt ingatlanokra) a 

Duna-parti építési szabályzat V. ütem II. szakasz készíté-
sének időszakára annak hatálybalépéséig – a (2) bekez-
désben foglaltak kivételével – változtatási tilalmat ren-
del el.

(2) A változtatási tilalom nem terjed ki a tilalommal 
érintett terület közterületein a szükségessé váló térszín 
alatti közműmunkálatok elvégzésére, valamint a zöldfe-
lület-építés és -fejlesztés keretében végzendő munkákra.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a változtatási tilalom elrendeléséről 
szóló 36/2019. (XI. 8.) önkormányzati rendelet.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
29/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest főpolgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyze-

ti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi 
Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

az 1–3. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (4) bekezdés 8. pontjában, valamint a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekez-
désében kapott felhatalmazása alapján és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályo-
zásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 
12. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárványra te-
kintettel a 2022. évre szóló naptártervbe történő bekerü-
lésről szóló pályázat esetében – az 5. § (5) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően – a sportesemény szervezője a pá-
lyázatát a pályázati felhívásban meghatározott módon 
és időben nyújthatja be, a pályázatok elbírálásának 
határideje pedig a pályázati felhívásban meghatározott 
benyújtási határidőtől számított legfeljebb 60 nap.”

2. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozá-
sáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormányzati rendelet 

a) 5. § (3) bekezdésében a „2. melléklet szerinti” szö-
vegrész helyébe a „pályázati felhívásban szereplő” 
szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti adat-
lapban szereplő” szövegrész helyébe a „pályázati 
felhívásban szereplő” szöveg,

c) 6. § a) pontjában az „5. § (5) bekezdésében megha-
tározott” szövegrész helyébe az „5. § (5) bekezdé-
sében, illetve a 12. § (4) bekezdése szerint a pályá-
zati felhívásban meghatározott” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében az „a 2. melléklet szerin-
ti adatlap benyújtásával történő soron kívüli pályá-
zata” szövegrész helyébe a „kérelme” szöveg és 
a „köteles a pályázatában megjelölni” szövegrész 
helyébe a „köteles kérelmében megjelölni” szöveg

lép. 

3. §

Hatályát veszti a fővárosi önkormányzati tulajdonú 
közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemé-
nyek szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) önkormány-
zati rendelet 

a) 4. § (4) bekezdés c) pontjában az „– a 2. melléklet 
szerinti adatlap 3. pontjában szereplő szemponto-
kon kívüli – esetleges” szövegrész,

b) 2. melléklete.

4. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a jármű-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányza-
ti rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(4) Hozzájárulás nélkül behajthat a taxi az 5. mel-
lékletben megjelölt védett övezetbe, illetve az 5E vagy 5N 
környezetvédelmi osztályba sorolt taxi a Margitsziget vé-
dett övezetébe.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
 főjegyző főpolgármester
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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
11/2021. (VI. 29.) utasítása 

a Hivatalstratégiai Munkacsoport létrehozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármes-
teri utasítás 49. § (1) bekezdése alapján, a főjegyző kezdeményezésére, – figyelemmel a 25/2020. (X. 26.) főpolgármes-
teri utasítás 27. alcímében foglalt rendelkezésekre – a Hivatalstratégiai Munkacsoport létrehozásáról az alábbiak szerint 
rendelkezem.

1. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) középtávú és éves stratégiai céljainak meghatározásával, azok 
végrehajtásával, a munkafolyamatok modellezésével kapcsolatos döntések előkészítésére és végrehajtásának megfelelő 
megalapozására, a Hivatal stratégiai dokumentumai, továbbá a folyamatelemzési és -modellezési keretrendszer kialakí-
tásához szükséges szakmai egyeztetések lefolytatására, valamint a folyamatos szervezet- és működésfejlesztéssel össze-
függő feladatok összefogására és e feladatok végrehajtásának nyomon követésére állandó munkacsoportként Hivatalstra-
tégiai Munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) jön létre.

(2) A munkacsoport az (1) bekezdés szerinti feladata keretében
a) javaslatot tesz a Hivatal középtávú stratégiájára, véleményezi az éves stratégiai célokra vonatkozó javaslatokat,
b) folyamatosan vizsgálja a Hivatal releváns külső és belső környezetének stratégiai jelentőségű változásait, összeveti 

azokat a működéssel szemben aktuálisan meghatározott elvárásokkal és az ezeknek való megfeleléssel, és következte-
tései alapján jelentéseket készít, javaslatot tesz az aktuális hivatalstratégia módosítására, továbbá a stratégiai elvárások 
és megfelelés összhangjának megteremtését szolgáló változtatásokra, projektekre,

c) közreműködik a Hivatal komplex teljesítménymenedzsment-rendszerének működtetésében, ehhez módszertani segít-
séget nyújt,

d) a szervezetfejlesztés, valamint a folyamatelemzési és -modellezési keretrendszer tekintetében meghatározza annak 
alapvető módszertanát, követi annak megvalósulását, biztosítja az egyes intézkedések összehangolását, továbbá

e) esetenként véleményezi a feladatkörét érintő intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.

2. §

(1) A munkacsoportot a főjegyző vezeti, tevékenységében
a) a Főpolgármesteri Iroda – a főpolgármester kabinetfőnöke által kijelölt – köztisztviselője,
b) az általános főpolgármester-helyettes munkáját segítő iroda – az általános főpolgármester-helyettes által kijelölt – ön-

kormányzati főtanácsadója vagy önkormányzati tanácsadója,
c) az aljegyzők,
d) a Főjegyzői Iroda vezetője,
e) a Főjegyzői Iroda szervezetfejlesztési szakreferens munkatársa,
f) a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály vezetője,
g) a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője,
h) a Koordinációs Főosztály Társadalmi Együttműködési Osztály vezetője, valamint
i) a Hivatal négy önként jelentkező, évenként pályázat útján kiválasztott köztisztviselője
vesz részt.

(2) Az (1) bekezdés a)–i) pontjában meghatározott személyeket a főpolgármester bízza meg a munkacsoport tevékeny-
ségében való részvétellel. A munkacsoport tagja – a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás (a továbbiakban: hivatali szmsz) 49. § (4) bekezdésétől el-
térve – e tevékenységében nem helyettesíthető.

(3) Az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott munkacsoporttagok kiválasztására a pályázatot a főjegyző írja ki, és an-
nak eredménye alapján tesz előterjesztést a főpolgármesternek a munkacsoport tevékenységében való részvételre legin-
kább alkalmas személyekre. A pályázatot és az előterjesztést a Koordinációs Főosztály Társadalmi Együttműködési Osz-
tály készíti elő.
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3. §

(1) A munkacsoport működésével összefüggő szervezési és ügyviteli feladatokat a Főjegyzői Iroda látja el, szükség 
szerint a Koordinációs Főosztály Társadalmi Együttműködési Osztály bevonásával.

(2) A munkacsoport munkaszervezési kérdéseiben a munkacsoport vezetője dönt.

(3) A munkacsoport munkájáról a munkacsoport vezetője – a hivatali szmsz 50. § (3) bekezdésétől eltérve – szükség 
szerint, de legalább félévente a főpolgármesternek számol be.

(4) A munkacsoport munkatervét és ügyrendjét – a hivatali szmsz 49. § (3) bekezdésétől eltérve – nem kell a főjegy-
zőnek jóváhagynia.

4. §

(1) Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti pályázatot első alkalommal az utasítás hatálybalépésétől számított tíz napon belül kell 
kiírni, tíznapos benyújtási határidővel, majd annak eredménye alapján a kiválasztásra irányuló előterjesztést a pályázatok 
beérkezésétől számított tíz napon belül kell döntésre előterjeszteni.

(3) A munkacsoport alakuló ülését az utasítás hatálybalépésétől számított harminc napon belül kell összehívni, a mun-
kacsoport a munkatervét és ügyrendjét az utasítás hatálybalépésétől számított negyvenöt napon belül kell hogy megha-
tározza.

Karácsony Gergely s. k.
                                                                                                                                                      főpolgármester 

s
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IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
16/2021. (VI. 29.) utasítása

a Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a 
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mel-
lékletében foglalt táblázat 22. sorában meghatározott tárgykörben – figyelemmel a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fő-
városi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-ában és 10. §-ában foglalt rendelkezésekre – a Közszol-
gálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.

1. §

A Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás (a továbbiakban: közszolgálati szabályzat) 
86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. § (1) A foglalkoztatott a Kttv. 152. § (1) bekezdésére és a juttatási rendelet 9. §-ára figyelemmel – az e §-ban meg-
határozott feltételekkel – vissza nem térítendő szociális jóléti juttatásként rekreációs juttatásra jogosult.

(2) A rekreációs juttatás nyújtásáról, valamint nyújtása esetén annak összegéről a főjegyző dönt.

(3) Nem jogosult a rekreációs juttatásra a foglalkoztatott – a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel –
a) ha jogviszonya a tárgyévben folyamatos kilencven napnál rövidebb,
b) ha a juttatás kifizetésének időpontjában jogviszonyának megszüntetése – nem nyugdíjazás címén – folyamatban van,
c) ha jogviszonya bármely jogcímen a juttatás kifizetésének időpontja előtt megszűnt,
d) harminc napot meghaladó keresőképtelensége – ide nem értve az igazoltan a társadalombiztosítási szabályok szerinti 

üzemi balesetből eredő keresőképtelenséget – harminc napon túli részének időtartamára,
e) harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságának teljes időtartamára, továbbá
f) a CSED időtartamára.

(4) Az év közben belépő, valamint a (3) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott tartós távollétről visszatérő foglal-
koztatott a tárgyévi jogviszonya kilencvenegyedik napjától szerez jogosultságot a rekreációs juttatásra; ebben az esetben 
a kifizetésre a jogosultság megszerzését követő hónap végéig, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig, a tárgyévi jogvi-
szony időtartama (a továbbiakban: jogszerző idő) alapján számított időarányos összegben kerül sor.

(5) A próbaidejét töltő foglalkoztatottnak a próbaidő leteltét követően kell a rekreációs juttatást kifizetni. Ha a 
foglalkoztatott jogviszonya a próbaidő leteltét megelőzően megszűnik, de a tárgyévi jogszerző ideje a kilencven napot 
eléri, a rekreációs juttatás időarányos részére jogosult. Ha a foglalkoztatott próbaideje a tárgyév december 31-éig nem 
telik le, de a tárgyévi jogszerző ideje a kilencven napot eléri, a rekreációs juttatást a tárgyév december 31-éig ki kell neki 
fizetni.

(6) Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rekreációs juttatás kifizetése előtt megszűnt, és a tárgyévben ismét jog-
viszonyt létesít a Hivatalnál, a rekreációs juttatásnak kizárólag az új jogviszonya kezdetétől számított időarányos részére 
jogosult, kivéve, ha foglalkoztatási jogviszonya a Hivatalnál folyamatos.

(7) Ha a foglalkoztatott jogviszonya a rekreációs juttatás kifizetését követően szűnik meg, és a tárgyévben ismét jogvi-
szonyt létesít a Hivatalnál, a korábbi jogviszonyában már kifizetett juttatás összegére ismételten nem jogosult.

(8) Ha a rekreációs juttatás kifizetését követően a foglalkoztatott jogviszonya megszűnik vagy a (3) bekezdés d)–
f) pontjában meghatározott tartós távolléte következik be, nincs visszafizetési kötelezettsége a rekreációs juttatásnak a 
tárgyévi jogszerző ideje alapján számított időarányos részén túli összeg tekintetében.”
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2. §

A közszolgálati szabályzat 86/D. § (10) bekezdésében a „belépési nyilatkozata másolatának a HEM Főosztályra tör-
ténő eljuttatását” szövegrész helyébe a „belépési nyilatkozatának a HEM Főosztályon történő bemutatását” szöveg lép.

3. §

Ez az utasítás 2021. július 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s



1250 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2021. június 29.

HELYESBÍTÉS

A Fővárosi Közlöny 2021. június 11-i, 18. számában közzétett, az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021. 
(VI. 11.) főjegyzői utasítás 15. §-a – a jelzett közlönyszám 1189. oldalán – helyesen a következő:

„15. § (1) A különengedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyet a Humánerőforrás-me-
nedzsment Főosztály az intraneten tesz közzé.

(2) A különengedély iránti kérelem tartalmazza
a) a keretengedély iktatószámát,
b) a 14. § szerinti személyes indok megjelölését, valamint a Hivatalban történő munkavégzés ezzel kapcsolatos ellehetet-

lenülésének vagy nehezítettségének indokolását, 
c) a különengedély érvényességének kérelmezett időtartamát, továbbá
d) az otthoni munkavégzés kérelmezett havi, illetve heti keretének mértékét.

(3) A különengedély iránti kérelmen az önálló szervezeti egység vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy – figyelembe 
véve a munkatárs munkakörét és ennek keretében ellátandó feladatait – a munkakör a kérelmezett időtartamban is ellát-
ható-e otthoni munkavégzés keretében, és nyilatkozik arról, hogy ennek figyelembevételével támogatja-e a különgedély 
megadását, majd továbbítja a kérelmet a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak.

(4) A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály megvizsgálja, hogy a különengedély iránti kérelem megfelel-e a (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem megfelel a formai követelményeknek, döntésre alkal-
mas formában tartalmazza a (2) bekezdés b) pontjában előírtakat, és az önálló szervezeti egység vezetője a különengedély 
megadását támogatja, a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály a különengedély iránti kérelmet döntésre előterjeszti.

(5) A különengedély iránti kérelem a keretengedély iránti kérelemmel együtt is előterjeszthető, ebben az esetben a ke-
retengedély megadásától függően kerül elbírálásra.

(6) A különengedély megadásáról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály tájékoztatja az érintett munkatársat, va-
lamint az önálló szervezeti egység vezetőjét.”

s

V. rész
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