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III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
12/2021. (VII. 23.) utasítása
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 103. § (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés d), e), g) és
i) pontjának, az 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdésének, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 69. § (5) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítást az alábbiak szerint módosítom.
1. §
A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás (a továbbiakban: hivatali szmsz) 96. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az önkormányzati szmsz 10. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó normatív utasítás esetében az aláírt normatív utasítás közzétételéről – az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott eljárástól eltérve – a Főjegyzői Iroda gondoskodik
külön hirdetmény útján.”
2. §
A hivatali szmsz 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal normatív utasítás szerint átvállalja a munkaköri feladataként szakmai kamarai
tagsághoz kötött tevékenységet végző munkatárs szakmai kamara felé fennálló fizetési kötelezettségeit.
(2) A Főpolgármesteri Hivatal normatív utasítás szerint átvállalja a munkaköri feladataként névjegyzékbe vételhez
vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végző munkatárs esetében a névjegyzékbe vétel, illetve a bejelentés, továbbá annak megújítása igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését.
(3) A Főpolgármesteri Hivatal normatív utasítás szerint átvállalja a munkaköri feladataként szakmai továbbképzéshez
kötött tevékenységet végző munkatárs jogszabályban előírt szakmai továbbképzése térítési díjának megfizetését.”
3. §
(1) A hivatali szmsz 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A hivatali szmsz 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A hivatali szmsz 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A hivatali szmsz 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A hivatali szmsz 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A hivatali szmsz 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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4. §
A hivatali szmsz
a) 31. § (8) bekezdésében a „csoport munkatársai” szövegrész helyébe a „csoportjának vagy az osztályának a munkatársai” szöveg,
b) 48. § (6) bekezdésében az „a FKT-munkacsoport” szövegrész helyébe az „az FKT-munkacsoport” szöveg,
c) 67. § (2) bekezdésében az „azt egyedi utasítás alapján maga gyakorolhatja” szövegrész helyébe az „azt – az ügyet egyedileg magához vonva – maga is gyakorolhatja” szöveg,
d) 59. alcímének címében a „jogszabályban előírt munkakörökkel” szövegrész helyébe a „munkaköri feladatként végzett
szabályozott tevékenységekkel” szöveg
lép.
5. §
Hatályát veszti a hivatali szmsz 2. melléklet 11. pont 11.4. alpontja.
6. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

okosvárosér t és részvételiségért
felelős főpolgár mester-helyettes

városüzemeltetésért felelős
főpolgármester-helyettes

humán területekért felelős
főpolgármester-helyettes











Biztonsági és Vagyonvédelmi Osztály
Hivatalüzemeltetési Osztály
Épületfenntartási és Karbantartási Osztály
Intézményfejlesztési Osztály

 Közlekedési Osztály
 Kommunális Osztály
 Víziközmű Osztály

Urbanisztikai Osztály
Építészeti Osztály
Tájépítészetii Osztály
Infrastruktúratervezési Osztály

Fejlesztésért és
Üzemeltetésért Felelős
Aljegyző Irodája

fejlesztésér t és üzemeltetésért
felelős aljegyző

Társadalmi Együttműködési Osztály
Iratkezelési Osztály
Informatikai Osztály
Testületi Működést Támogató Osztály

 Kulturális és Turisztikai Osztály
 Köznevelési és Ifjúságpolitikai Osztály
 Sport Osztály

 Lakásgazdálkodási Osztály
 Szociális Igazgatási és Ellátási Osztály

 Vagyongazdálkodási Osztály
 Közterület-használati Osztály






Koordinációért,
Vagyongazdálkodásért és Humán
Területekért Felelős Aljegyző Irodája

koordinációért, vagyongazdálkodásér t és
humán területekért felelős aljegyző

A Főpolgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

„1. melléklet a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasításhoz

 Számlázási és Adóbevallási Osztály
 Pénzügyi és Számviteli Osztály
 Vagyonnyilvántartási és Kataszteri Osztály

 Költségvetéstervezési Osztály
 Monitoring és Kontrolling Osztály
 Finanszírozásmenedzsment Osztály

Pénzügyekért Felelős
Aljegyző Irodája

pénzügyekért felelős aljegyző






Ellenőrzési és Hatósági Osztály
Nyilvántartási Osztály
Pénzforgalmi és Ügyfélszolgálati Osztály
Végrehajtási és Felszámolási Osztály

 Önkormányzati Közbeszerzési és
Beszerzési Osztály
 Hivatali Közbeszerzési és Beszerzési
Osztály
 Támogatás- és Projektmenedzsment
Osztály

 Képviseleti Osztály
 Magánjogi és Okiratszerkesztési Osztály
 Jogi Koordinációs Osztály

 Humánpolitikai Osztály
 Munkaügyi Osztály

 Klímastratégiai Osztály
 Környezeti Monitoring Osztály
 Klímaügyi Koordinációs Osztály

Belső Ellenőrzési Osztály

”
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2. melléklet a 12/2021. (VII. 23.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 3. melléklet 2. pontja a következő 2.3a. alponttal egészül ki:
(A Főjegyzői Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„2.3a. szakmailag irányítja az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének alkalmazásával összefüggő tevékenységeket, részt vesz a LocLex alrendszer fejlesztésében, kapcsolatot tart az Integrált Jogalkotási Rendszer központi üzemeltetőjével,”
2. A hivatali szmsz 3. melléklet 5. pontja a következő 5.7. alponttal egészül ki:
(A Jogi Főosztály – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„5.7. szervezi a bírósági ülnökök jelölésével és megválasztásával kapcsolatos feladatok ellátását, előkészíti az ülnöki
megbízatás megszűnésének a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. § (6) bekezdése szerinti megállapítását, ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.”
3. A hivatali szmsz 3. melléklet 10. pontja a következő 10.2.9. alponttal egészül ki:
(A Várostervezési Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 2. és 17. pontjában,
valamint 12. pontja második fordulatában (természetvédelem), továbbá az önkormányzati szmsz 2. § 6. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:
10.2. a városfejlesztéssel és városrendezéssel összefüggő feladatkörében)
„10.2.9. tájékoztatást ad a korábban hatályos tervekben, nyilvántartásokban foglalt övezeti besorolásokról, tilalmakról,”
4. A hivatali szmsz 3. melléklet 13. pontja a következő 13.11. és 13.12. alponttal egészül ki:
(A Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán Területekért Felelős Aljegyző Irodája felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. A Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán Területekért Felelős Aljegyző Irodája – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„13.11. koordinálja a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásával összefüggő hivatali feladatok ellátását, és kapcsolatot
tart a nyilvántartás üzemeltetőjével, valamint a Kormány által a nyilvántartás vezetésére és az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatok ellátására kijelölt szervvel,
13.12. ellátja az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerbe történő adatfeltöltéssel összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart e rendszer központi üzemeltetőjével.”
5. A hivatali szmsz 3. melléklet 16. pontja a következő 16.6. alponttal egészül ki:
(A Szociálpolitikai Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 4., 7. és 18. pontjában, továbbá az önkormányzati szmsz 2. § 14. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat)
„16.6. ellátja a 87/2019. (II. 20.) Főv. Kgy. határozattal létrehozott Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésével, valamint a 161/2019. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatban meghatározott beszámoló előkészítésével összefüggő feladatokat.”
6. A hivatali szmsz 3. melléklet 19. pontja a következő 19.1.12a. alponttal egészül ki:
(A Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –
ellátja különösen az alábbi feladatokat:
19.1. a költségvetés tervezésével, előkészítésével, végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatkörében)
„19.1.12a. a költségvetési rendeletnek megfelelően ellátja az önkormányzati intézmények támogatásával, pénzellátásával kapcsolatos döntésekből fakadó, valamint az alapítványoknak és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatások átutalásával kapcsolatos feladatokat,”
7. A hivatali szmsz 3. melléklet
7.1. 8. pont 8.2.3. alpontjában a „véleményezi” szövegrész helyébe a „véleményezi a településfejlesztési tervet, továbbá” szöveg,
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7.2. 10. pont 10.1.9. alpontjában az „Étv. 9/B. § (2) bekezdésében és 14/A. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott településrendezési eszközökre” szövegrész helyébe az „Étv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában és 14/A. § (2) bekezdésében meghatározott településrendezési tervekre” szöveg,
7.3. 10. pont 10.2.2. alpontjában az „a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „a 2021–
2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben” szöveg,
7.4. 10. pont 10.2.3. alpontjában az „Étv.-ben meghatározott településfejlesztési koncepcióval” szövegrész helyébe az
„Étv.-ben meghatározott településfejlesztési tervvel, továbbá a településfejlesztési koncepcióval” szöveg,
7.5. 10. pont 10.2.4. alpontjában az „Étv. 14/A. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott településrendezési
eszközeivel” szövegrész helyébe az „Étv. 14/A. § (2) bekezdésében meghatározott településrendezési terveivel” szöveg,
7.6. 13. pont 13.3. alpontjában a „digitális stratégiájának” szövegrész helyébe a „digitális stratégiájának, valamint a fővárosi adatvagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos stratégiájának” szöveg,
7.7. 16. pont 16.5. alpontjában a „szakmapolitikai koordinációját” szövegrész helyébe a „szakmai irányítását” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti a hivatali szmsz 3. melléklet
8.1. 2. pont 2.7. alpontja és
8.2. 20. pont 20.2.14. alpontja.
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3. melléklet a 12/2021. (VII. 23.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

„15a.

(A

B

intézmény

tisztségviselő)

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

humán területekért felelős
főpolgármester-helyettes”

2. Hatályát veszti a hivatali szmsz 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. és 25. sora.
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4. melléklet a 12/2021. (VII. 23.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 16a. sorral egészül ki:

„16a.

(A

B

intézmény

feladatkörében érintett önálló szervezeti egység)

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyongazdálkodási Főosztály”

2. Hatályát veszti a hivatali szmsz 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. és 26. sora.

építési tilalom, változtatási tilalom
elrendelése a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében

104b.
Étv. 62. § (6) bekezdés 5. pont

Étv. 62. § (7) bekezdés 2. pont
nem

nem

Várostervezési Főosztály”

Várostervezési Főosztály

a tárgy szerint feladatkörrel rendelkező önálló
szervezeti egység(ek)]

E

2. A hivatali szmsz 7. mellékletében foglalt táblázat
2.1. B:104. mezőjében az „(a továbbiakban: Étv). 14/A. § (2) bekezdés b) pont” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: Étv). 14/A. § (2) bekezdés a) pont” szöveg,
2.2. B:105., B:106. és B:107. mezőjében az „Étv. 14/A. § (2) bekezdés d) pont” szövegrész helyébe az „Étv. 14/A. § (2) bekezdés b) pont” szöveg,
2.3. A:109. mezőjében a „létrehozása” szövegrész helyébe a „létrehozása, működési feltételei, eljárási szabályai” szöveg
lép.

Étv. 20. § (1) és (2a) bekezdés

a fővárosi tulajdonban lévő közterületek Étv. 30/E. § (1) bekezdés
közterület-alakítási terve

jogalkotási
kötelezettség

a rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezés
/ eredeti jogalkotói hatáskör

a feladatkört meghatározó
jogszabályi rendelkezés

az önkormányzati rendeletben
szabályozandó tárgykör

„104a.

D

C

B

[A

1. A hivatali szmsz 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 104a. és 104b. sorral egészül ki:

5. melléklet a 12/2021. (VII. 23.) főpolgármesteri utasításhoz
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a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje egyes
ügycsoportok tekintetében történő meghatározása, valamint a személyes ügyfélfogadás szabályai

önkormányzati szmsz 106. §
(2) bekezdés

a szabályozási feladatot megállapító jogszabályi rendelkezés

normatív utasításban szabályozandó tárgykör

Koordinációs Főosztály”

a normatív utasítás tárgya szerint
feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység vagy személy)

a normatív utasítást kiadó
személy
főjegyző

D

C

2. A hivatali szmsz 8. mellékletében foglalt táblázat
2.1. A:53. mezőjében a „likviditási terve készítésének és felhasználásának szabályai” szövegrész helyébe a „likviditási tervezésének, valamint a havi finanszírozási keret meghatározásának és felhasználásának rendje” szöveg,
2.2. A:54. mezőjében a „kiskincstári rendszere működtetésének” szövegrész helyébe a „kincstári rendszere operatív végrehajtásának” szöveg,
2.3. A:69. mezőjében a „jogszabályban előírt munkakörökkel” szövegrész helyébe a „munkaköri feladatként végzett szabályozott tevékenységekkel” szöveg
lép.

„6c.

B

(A

1. A hivatali szmsz 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 6c. sorral egészül ki:

6. melléklet a 12/2021. (VII. 23.) főpolgármesteri utasításhoz

s

3. Hatályát veszti a hivatali szmsz 8. mellékletében foglalt táblázat
3.1. 83. sora, valamint
3.2. D:69. mezőjében a „Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály” szövegrész.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
13/2021. (VII. 23.) utasítása
Budapest Főváros Önkormányzata likviditási tervezésének, valamint a havi finanszírozási
keret meghatározásának és felhasználásának rendjéről
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.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 53. sorában meghatározott tárgykörben – figyelemmel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – Budapest Főváros Önkormányzata likviditási tervezésének, valamint a havi finanszírozási keret meghatározásának és felhasználásának szabályairól az
alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
Ez az utasítás határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) éves likviditási terve elkészítésének, annak havonkénti aktualizálásának, valamint ez alapján a havi finanszírozási keret megállapításának és felhasználásának rendjét.
2. §
A Fővárosi Önkormányzat éves likviditási tervét, valamint annak havonkénti aktualizálását a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály készíti elő.
3. §
(1) A 2. §-ban meghatározott feladat ellátása érdekében azon önálló szervezeti egységek, amelyek valamely a Fővárosi
Önkormányzat költségvetésében megtervezett címkódon nevesített feladat ellátásáért első helyen felelősek (a továbbiakban: gazdálkodó egységek) a feladatkörükbe tartozó címkódokon várható bevételekről és kiadásokról havi bontásban, a
Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály által meghatározott, a gazdasági vezető által jóváhagyott formában és
tartalommal adatot szolgáltatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapja az egységes hivatali pénzügyi információs rendszerben (a továbbiakban: PIR) nyilvántartott kötelezettségvállalások, számlaállomány és teljesítésadatok.
(3) Az éves likviditási terv előkészítésekor, valamint a havonkénti aktualizálás során az adatszolgáltatás készítésének
hónapjára vonatkozóan a várható adatokat kell megadni. Az adatszolgáltatás csak azokat a bevételeket és kiadásokat tartalmazhatja, amelyek realizálása várhatóan megtörténik. Az előirányzat egyenlő részekre történő mechanikus felosztása
csak megfelelő indokolással alátámasztva fogadható el.
(4) A várható bevételekről és kiadásokról az adatszolgáltatás készítésének hónapját követő hónapokra vonatkozóan a
költségvetési év végéig havi bontásban; a likviditási terv aktualizálása során a már teljesült bevételekről és kiadásokról az
év első hónapjától az adatszolgáltatás készítésének hónapját megelőző hónapig az összesített tényadatok alapján egy ös�szegben kell címkódonként összevontan adatot szolgáltatni.
(5) Ha a Budapest Főváros Önkormányzata tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
költségvetési rendelet) nem kerül a költségvetési év kezdetéig elfogadásra, a költségvetési év kezdetétől a költségvetési
rendelet hatálybalépéséig tartó időszakban azokról a bevételekről és kiadásokról kell adatot szolgáltatni, amelyek az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján finanszírozhatók.
(6) Az október hónapra vonatkozó adatszolgáltatásban fel kell tüntetni a következő költségvetési évre áthúzódó kiadásokat és bevételeket egy összegben. A november és december hónapokra vonatkozó adatszolgáltatásban az áthúzódó kiadásokat és bevételeket a következő év első három hónapjára és az azon túli időszakra áthúzódó tételeket kell megadni
havi bontásban.
(7) Az egyes címkódokról teljeskörűen kell adatot szolgáltatni. A költségvetési szervekhez kapcsolódó címkódok tekintetében csak a céljelleggel megvalósuló beruházási és felújítási kiadásokról kell adatot szolgáltatni ágazatokra összevontan.
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(8) A beruházási és felújítási feladatokról a költségvetési rendeletnek megfelelő feladatsoros bontásban kell az adatokat megadni.
(9) Az ágazati hatáskörbe tartozó céltartalékokról is adatot kell szolgáltatni, ha a tartalékból átcsoportosítás és az átcsoportosított összeg terhére a költségvetési év végéig várhatóan kifizetés is történik.
4. §
(1) Az adatszolgáltatás elvárt formátumát és tartalmát a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az intraneten teszi közzé.
(2) Az adatokat
a) az éves likviditási terv összeállításához a tárgyévet megelőző év december 20. napjáig,
b) a likviditási terv havonkénti aktualizálásához a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig
kell a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztálynak elektronikusan megküldeni.
(3) Az adatszolgáltatás határidejéről és az elvárt formátum és tartalom elérhetőségéről a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig megküldött körlevélben tájékoztatja a gazdálkodó egységeket.
5. §
(1) Az adatszolgáltatás pontossága, teljes körűsége a gazdálkodó egység felelőssége.
(2) A beérkezett adatszolgáltatást a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az alábbi szempontok alapján ellenőrzi:
a) a teljesült kiadásokról és bevételekről az év első hónapjától az adatszolgáltatás készítésének hónapját megelőző hónapig összesített tényadatok helyessége,
b) az adatszolgáltatásban megjelölt előirányzatok helyessége,
c) a tárgyhónapot megelőző adatszolgáltatásban a tárgyhónapra előre jelzett kifizetések és a ténylegesen kifizetett összeg
közötti eltérések.
(3) Ha a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály a gazdálkodó egység által szolgáltatott adatokat hiányosnak
vagy nem megfelelőnek találja, felhívja a gazdálkodó egységet azok pótlására vagy azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményez.
(4) Ha a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály a (2) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzése alapján nagyarányú eltérést tár fel, erről tájékoztatja a főjegyzőt, a gazdasági vezetőt, valamint az érintett gazdálkodó egység vezetőjét,
aki az eltérésekről részletes magyarázatot köteles adni és javaslatot tenni azok jövőbeni kiküszöbölésére.
6. §
(1) A 2. §-ban meghatározott feladat ellátása érdekében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint feladatkörében érintett gazdálkodó egység a Fővárosi Önkormányzat által létrehozott gazdasági társasághoz kapcsolódóan –
a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály által meghatározott, a gazdasági vezető által jóváhagyott formában és
tartalommal – havonta adatot szolgáltat a várható pénzforgalomról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra megfelelően alkalmazni kell a gazdálkodó egységek 3. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatására vonatkozó rendelkezéseket.
7. §
(1) A Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály
a) az éves likviditási tervet a tárgyév első napjáig,
b) a likviditási terv aktualizálásával a havi likviditási tervet a tárgyhónap első napjáig
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állítja össze a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének finanszírozási prognózisa által használt eredménysoroknak
megfelelő bontásban.
(2) A likviditási terv formátumát és adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.
(3) Az éves likviditási tervet, valamint a havi likviditási terveket a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az
alábbi információk felhasználásával állítja össze:
a) a gazdálkodó egységek 3. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatása keretében beérkezett, szükség szerint az 5. §
(3) bekezdése szerinti eljárás keretében korrigált adatok,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében meghozott, a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi likviditási
tervei elfogadására és az alapján a finanszírozás tényleges mértékének megállapítására vonatkozó döntések,
c) a gazdasági társaságok pénzforgalma tekintetében a 6. §-ban előírt adatszolgáltatás keretében beérkezett, szükség szerint az 5. § (3) bekezdése szerinti adattisztázás keretében korrigált adatok,
d) a költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatás tekintetében a költségvetési szervek éves likviditási tervei, valamint a működési támogatásoknak a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszere operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló normatív utasítás alapján meghatározott tárgyhavi keretösszegei.
(4) A havi likviditási terv alapján, azzal együtt a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály javaslatot tesz a
tárgyhónapra vonatkozó finanszírozási keret meghatározására.
(5) Az (1) bekezdés szerinti likviditási tervet, valamint a (4) bekezdés szerinti, a tárgyhónapra vonatkozó finanszírozási keret meghatározására vonatkozó javaslatot az általános főpolgármester-helyettes terjeszti jóváhagyásra a főpolgármester elé.
(6) A főpolgármester által jóváhagyott tárgyhavi finanszírozási keretet a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az intraneten közzéteszi, és ennek megtörténtéről haladéktalanul tájékoztatja a gazdálkodó egységeket.
8. §
(1) A finanszírozási keret felhasználását a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály folyamatosan ellenőrzi.
(2) A tárgyhavi finanszírozási kereten felül kifizetés kizárólag a tárgyhavi likviditási tervhez történt adatszolgáltatás
időpontjában még nem ismert, nem tervezhető esetben, a gazdálkodó egység megfelelő indokolása alapján a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály vezetőjének jóváhagyásával, a gazdasági vezető és – a főjegyző útján – az általános főpolgármester-helyettes utólagos tájékoztatása mellett történhet.
(3) A gazdálkodó egység a PIR-ben a 3. § (2) bekezdése szerint a tárgyhónapra vonatkozóan már rögzített kötelezettségvállaláson felül esedékessé váló, tárgyhónapot megelőzően nem ismert átutalásról annak tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb az utalás értéknapját megelőző negyedik napon elektronikus levélben tájékoztatja a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály Finanszírozásmenedzsment Osztályát.
9. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba, és 2021. szeptember 1-jén hatályát veszti.
10. §
A Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás 1. §-ában
az „a Budapest Főváros Önkormányzatának likviditási terve készítésének és felhasználásának szabályzatáról szóló
79/2013. (IX. 30.) főpolgármesteri utasítás 6. §-ától” szövegrész helyébe az „a Budapest Főváros Önkormányzata likviditási tervezését szabályozó normatív utasítás rendelkezéseitől” szöveg lép.
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11. §
Hatályát veszti a Budapest Főváros Önkormányzatának likviditási terve készítésének és felhasználásának szabályzatáról szóló 79/2013. (IX. 30.) főpolgármesteri utasítás.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7.

6.

5.

MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (I.-II.)
Felhalmozási célú támogatások az államháztartáson
belülről
Felhalmozási bevételek

ebből adósságszolgálat

ebből intézményfinanszírozás

ebből BKK közlekedésszervezés

Működési célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES EN
(1+2+3+4)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ebből osztalékbevételek

ebből ingatlanértékesítés bevétele

Működési bevételek

ebből iparűzési adó

Működési célú támogatások az államháztartáson
belülről
Közhatalmi bevételek

n. hó
várható

n+1 hó
várható

n+2 hó
várható
…

utolsó
hónap
várható

első
hónaptól az
utolsó
éves
hónapig
előirányzat
tény és
várható
összesen

ezer Ft
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III.

II.

I.

4.

3.

2.

1.

első
hónaptól
n-1. hónapig
tény

költségvetési év

A Fővárosi Önkormányzat 8000-es és 9000-es előirányzatainak felhasználási ütemterve
költségvetési év n. hónaptól utolsó hónapig
(ahol n hónap az adatszolgáltatás készítésének hónapja)

1. melléklet a 13/2021. (VII. 23. ) főpolgármesteri utasításhoz
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Finanszírozási bevételek

8.

BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN (I.+IV.+8.)

VII.

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
VÉGÉN (X.+IX.)
a nem kötött felhasználású számlák
figyelembevételével

X.

XI.

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
ELEJ ÉN
valamennyi számla figyelembevételével

ebből betétállomány

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

ebből betétállomány

ebből értékpapír-állomány

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
XIII. VÉGÉN (XII.+IX.)
valamennyi számla figyelembevételével

XII.

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
ELEJ ÉN
a nem kötött felhasználású számlák
figyelembevételével

ebből értékpapír-állomány

ÖSSZEVONT EREDMÉNY (VII.-VIII.)

IX.

VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZES EN (II.+V.+9.)

Finanszírozási kiadások

9.

ebből maradvány igénybevétele

ebből hitelfelvétel

FELHALMOZÁS I EREDMÉNY (IV.-V.)

ebből felújítások

ebből beruházások

FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK ÖSSZES EN
(5+6+7)
FELHALMOZÁS I KIADÁSOK ÖSSZESEN

VI.

V.

IV.

2021. július 23.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
14/2021. (VII. 23.) utasítása
Budapest Főváros Önkormányzata likviditási tervezésének, valamint a havi
finanszírozási keret meghatározásának és felhasználásának rendjéről
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.) főpolgármesteri
utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 53. sorában meghatározott tárgykörben – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre – Budapest Főváros Önkormányzata likviditási tervezésének, valamint a havi finanszírozási keret meghatározásának és felhasználásának rendjéről az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
Ez az utasítás határozza meg Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) éves likviditási terve elkészítésének, annak havonkénti aktualizálásának, valamint ez alapján a havi finanszírozási keret megállapításának és felhasználásának rendjét.
2. §
(1) A Fővárosi Önkormányzat éves likviditási tervét, valamint annak havonkénti aktualizálását a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály készíti elő.
(2) A Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály
a) az éves likviditási tervet a tárgyév első napjáig,
b) a likviditási terv aktualizálásával a havi likviditási tervet a tárgyhónap első napjáig
állítja össze a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének finanszírozási prognózisa által használt eredménysoroknak megfelelő bontásban.
(3) A likviditási terv formátumát és adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.
(4) Az éves likviditási tervet, valamint a havi likviditási terveket a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az
alábbi információk felhasználásával állítja össze:
a) a költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatás tekintetében a költségvetési szervek éves likviditási tervei, valamint a működési támogatások – a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszere operatív végrehajtásának
rendjéről szóló normatív utasítás alapján meghatározott – tárgyhavi keretösszegei,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében meghozott, a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi likviditási
tervei elfogadására és az alapján a finanszírozás tényleges mértékének megállapítására vonatkozó döntések,
c) – a b) pont szerinti döntéseken túl – a Fővárosi Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságoktól bekért, azok
pénzforgalmára vonatkozó adatok, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében megtervezett, az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó címkódok tekintetében az egységes hivatali pénzügyi információs rendszerben (a továbbiakban: PIR) nyilvántartott kötelezettségvállalások, számlaállomány és teljesítésadatok alapján várható bevételek és kiadások.
3. §
(1) A 2. § (4) bekezdés c) pontja szerinti adattartalom meghatározása érdekében a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály – a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.)
főpolgármesteri utasítás 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint feladatkörében érintett önálló szervezeti egység
egyidejű tájékoztatásával – közvetlenül is kapcsolatot tarthat a gazdasági társaságokkal.
(2) A gazdasági társaság által szolgáltatott adatokat a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály tájékoztatásul
megküldi a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységnek, és egyezteti vele a likviditási terv gazdasági társaságra
vonatkozó adatait.
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4. §
A 2. § (4) bekezdés d) pontja szerinti adattartalmat a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály azon önálló
szervezeti egységgel egyeztetve határozza meg, amely az adott, a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében megtervezett
címkódon nevesített feladat ellátásáért első helyen felel (a továbbiakban: gazdálkodó egység).
5. §
Az 3. § (2) bekezdése és a 4. § szerinti egyeztetést
a) az éves likviditási terv összeállításához a tárgyévet megelőző év december 20. napjáig,
b) a likviditási terv havonkénti aktualizálásához a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig
le kell zárni.
6. §
(1) A havi likviditási terv alapján, azzal együtt a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály javaslatot tesz a
tárgyhónapra vonatkozó finanszírozási keret meghatározására.
(2) A likviditási tervet, valamint az (1) bekezdés szerinti, a tárgyhónapra vonatkozó finanszírozási keret meghatározására vonatkozó javaslatot az általános főpolgármester-helyettes terjeszti jóváhagyásra a főpolgármester elé.
(3) A főpolgármester által jóváhagyott tárgyhavi finanszírozási keretet a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály az intraneten közzéteszi, és ennek megtörténtéről haladéktalanul tájékoztatja a gazdálkodó egységeket.
7. §
(1) A finanszírozási keret felhasználását a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály folyamatosan ellenőrzi.
(2) A tárgyhavi finanszírozási kereten felül kifizetés kizárólag a tárgyhavi likviditási terv előkészítése során még nem
ismert, nem tervezhető esetben, a gazdálkodó egység megfelelő indokolása alapján a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály vezetőjének jóváhagyásával, a gazdasági vezető és – a főjegyző útján – az általános főpolgármesterhelyettes utólagos tájékoztatása mellett történhet.
(3) A gazdálkodó egység a PIR-ben a tárgyhónapra vonatkozóan már rögzített kötelezettségvállaláson felül esedékessé
váló, tárgyhónapot megelőzően nem ismert átutalásról annak tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb
az utalás értéknapját megelőző negyedik napon elektronikus levélben tájékoztatja a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály Finanszírozásmenedzsment Osztályát.
8. §
Ez az utasítás 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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(ahol n hónap az adatszolgáltatás készítésének hónapja)
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Finanszírozási kiadások

ebből maradvány igénybevétele

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
ELEJÉN
a nem kötött felhasználású számlák
figyelembevételével

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
VÉGÉN (X.+IX.)
a nem kötött felhasználású számlák
figyelembevételével

X.

XI.

XIII.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

ebből betétállomány

ebből értékpapír-állomány

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
VÉGÉN (XII.+IX.)
valamennyi számla figyelembevételével

PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY AZ IDŐSZAK
XII. ELEJÉN
valamennyi számla figyelembevételével

ebből betétállomány

ebből értékpapír-állomány

ÖSSZEVONT EREDMÉNY (VII.-VIII.)

IX.

VII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+8.)
VIII.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+9.)

9.

Finanszírozási bevételek

8.

ebből hitelfelvétel

FELHALMOZÁSI EREDMÉNY (IV.-V.)

ebből felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(5+6+7)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
ebből beruházások

VI.

V.

IV.

7.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
15/2021. (VII. 23.) utasítása
Budapest Főváros Önkormányzata kincstári rendszere operatív végrehajtásával kapcsolatos
részletes szabályokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a
Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 54. sorában meghatározott tárgykörben
– figyelemmel a Budapest Főváros Önkormányzata összevont költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletnek a támogatások utalása szabályairól szóló fejezetében foglalt rendelkezésekre – a kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat az alábbiak szerint állapítom meg.
1. §
(1) A Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) költségvetési szerveinek (a továbbiakban: költségvetési szervek) működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást (a továbbiakban: működési támogatás) biztosító kincstári rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály látja el.
(2) A kincstári rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása körében a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály – a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.)
főpolgármesteri utasítás 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint feladatkörében érintett önálló szervezeti egység
(a továbbiakban: feladatkörében érintett önálló szervezeti egység) egyidejű tájékoztatásával – közvetlenül is kapcsolatot
tarthat a költségvetési szervekkel.
(3) A kincstári rendszer működtetésével kapcsolatban a költségvetési szerveket érintő, irányítási hatáskörben meghozandó döntéseket a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály készíti elő, a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységgel egyeztetve.
2. §
(1) A működési támogatás tárgyhavi keretösszegét a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály vezetője határozza meg.
(2) A működési támogatás tárgyhavi keretösszegére vonatkozó döntés előkészítéséhez a Költségvetési Tervezési és
Felügyeleti Főosztály felhasználja a költségvetési szerv havi bontású éves likviditási tervét, továbbá bekéri a költségvetési szervtől az annak havonkénti aktualizálásához szükséges adatokat, és figyelembe veszi a költségvetési szerv saját bevételeinek alakulását.
(3) A tárgyhavi keretösszeget a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály legkésőbb a tárgyhónapot megelőző
hónap utolsó napjáig közli a költségvetési szervvel és a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézettel, valamint tájékoztatásul a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységgel.
3. §
(1) A működési támogatás tárgyhavi keretösszegének módosítását a költségvetési szerv írásban előterjesztett, a rendkívüli kiadás indokoltságát alátámasztó kérelme alapján a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály vezetője engedélyezheti, a feladatkörében érintett önálló szervezeti egység vezetőjével egyeztetve.
(2) A módosított keretösszeget a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály haladéktalanul közli a költségvetési
szervvel és a pénzforgalmi számláját vezető pénzintézettel, valamint tájékoztatásul a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységgel.
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4. §
A működési támogatás költségvetési szerv általi felhasználásáról a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály –
költségvetési szervenként – naprakész nyilvántartást vezet.
5. §
(1) Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a fővárosi kis kincstári rendszer működési rendjéről szóló 9/2014. (II. 20.) főpolgármesteri utasítás.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
17/2021. (VII. 23.) utasítása
a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló
28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 100. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában meghatározott
tárgykörben a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői
utasítást az alábbiak szerint módosítom.
1. §
A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás (a
továbbiakban: főjegyzői kiadmányozási utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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1. melléklet a 17/2021. (VII. 23.) főjegyzői utasításhoz
1. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

„8.

(A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául szolgáló
hatáskört létrehozó jogszabályi
rendelkezés

a kiadmányozási jog
jogosultja)

személyi térítési díjhátralék erejéig
jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezése iránti kérelem előterjesztése a
szociális hatóságnál, illetve a követelés
megszűnése miatt a jelzálogjog törléséhez való hozzájárulás

Szoctv. 119. § (3) bekezdés,
a Polgári Törvénykönyvről szóló
Szociálpolitikai Főosztály
2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
vezetője”
Ptk.) 5:144. § (1) bekezdés b) pont

2. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

„8.

(A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául szolgáló
hatáskört létrehozó jogszabályi
rendelkezés

a kiadmányozási jog
jogosultja)

a budapesti polgári kezdeményezés
benyújtójának a panaszokról és a
közérdekű bejelentésekről szóló
2013. évi CLXV. törvény 2. § (2)
bekezdésének megfelelő, a kezdeményezés elintézéséhez szükséges százhúsz napos határidő-hosszabbításról
történő tájékoztatása a kezdeményezésnek a kezdeményezési felületen történő
közzététele okán

a budapesti polgári kezdeményezés
részletes szabályairól szóló
9/2021. (II. 26.) önkormányzati
rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont

Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán
Területekért Felelős Aljegyző Irodájának
vezetője”

3. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat B:11 mezőjében a „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg lép.
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL
Budapest XI. kerület 1126/11 hrsz.-ú közterületi ingatlantól a Repülő utcáig tartó közterület a
Kisködmön utca természetes folytatásaként felveszi a
Kisködmön utca
elnevezést.
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