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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
37/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az 1–3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel,
a 4–5. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 6. § vonatkozásában 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:

3. §
A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében a „(3) bekezdésben és” szövegrész helyébe a „(2a)–(3) bekezdésben
és” szöveg lép.
4. §
A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet IV. Fejezete a következő 26/C. §-sal egészül ki:
„26/C. § E rendeletnek az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 37/2021. (X. 8.) önkormányzati
rendelettel módosított 24/A. §-át a már megkötött együttműködési megállapodásokra, támogatási szerződésekre
is alkalmazni kell.”

1. §

5. §

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) önkormányzati
rendelet 24/A. §-ában az „az adott évi pályázati kiírásban
meghatározott véghatáridő leteltéig” szövegrész helyébe
az „a megvalósítási határidő leteltéig” szöveg lép.

„(2a) Nem kell igénybevételi díjat fizetni a Fővárosi
Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt közfeladatának ellátását közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenység ellátása céljából végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz vagy építéshez kapcsolódó nem közlekedési
célú igénybevétel esetén.”
2. §
A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. §-nak az egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 37/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: MódR.) beiktatott (2a) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §
(1) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 100. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés h) pontja szerint közzétett vagyonnyilatkozat – a közélet tisztaságának előmozdítása céljából – a budapest.hu honlapról akkor távolítható
el, ha az érintettnek öt teljes éven át nem volt Budapest
Főváros Önkormányzatánál betöltött tisztsége alapján
az Mötv. szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége.”
(2) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 48. alcíme a következő 112/A. §-sal
egészül ki:
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„112/A. § A 100. § (1) bekezdés h) pontját és 100.
§ (1a) bekezdését a főpolgármester, a főpolgármesterhelyettes és a képviselő vonatkozásában a helyi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását követően tett vagyonnyilatkozatokra kell alkalmazni.”

1423
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 37/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelethez
1. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a 2.39. sort követően a következő 2.40. sorral egészül ki:
„

2.40.

döntés a lakásbérleti szerződés
alapján bérlőt terhelő
– lakáson belüli –
munkálatok elvégzéséhez
való hozzájárulásról

Alaptörvény
32. cikk
(1) bekezdés
e) pont

főjegyző

”
2. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8.7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

8.7.

döntés a személyes gondoskodást
nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybevételéért
fizetendő térítési díj összegét vitató,
annak csökkentésére vagy elengedésére irányuló kérelemről

1993. évi III. törvény 115. § (4) a) pont
103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet
27. § (6) bekezdés

főjegyző

”
3. A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13.12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

13.12.

a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből támogatást elnyert pályázókkal együttműködési
megállapodás, támogatási szerződés kötése,
módosítása, kivéve az együttműködési megállapodásban, támogatási szerződésben foglalt
megvalósítási határidő módosítását

27/2013. (IV. 18.)
önkormányzati rendelet
24/A. §

s

főpolgármester

„
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III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
19/2021. (X. 8.) 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) és e) pontjának
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) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 19/2021. (X. 8.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4a. mezője helyébe a következő mező lép:
B
(feladatkörében érintett önálló szervezeti egység)
a főváros zöldfelületi rendszerének
védelmével, fejlesztésével, fenntartásával
és üzemeltetésével kapcsolatban:
Várostervezési Főosztály,
minden egyéb vonatkozásban:
Városüzemeltetési Főosztály

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
20/2021. (X. 8.) utasítása
a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló
27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri 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 67. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 94. §-a alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában meghatározott tárgykörben
a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri
utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
A főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri utasítás (a továbbiakban: főpolgármesteri kiadmányozási rend) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 20/2021. (X. 8.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos ügyek

1.

A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási
jog jogosultja

településképi
véleményezési eljárásban
keletkező irat

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 8. § (2) bekezdés b) pont  
a településtervek tartalmáról, elkészítésének
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés  
a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet 2/A. §

Várostervezési
Főosztály
vezetője”

s
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
20/2021. (X. 8.) 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 20/2021. (X. 8.) főjegyzői utasításhoz
1. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. és 6. sora helyébe a következő sorok
lépnek, és a táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:
(A

B

C

a kiadmányozás tárgya

a kiadmányozás alapjául
szolgáló hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog
jogosultja)

„5.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló önkormányzati lakás bérleti szerződése
esetén a bérbeadói hozzájárulásra megszabott határidő meghosszabbítása körében
keletkezett irat

a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.)
89. § (1) bekezdés

Szociálpolitikai
Főosztály Lakásgazdálkodási Osztály
vezetője

6.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló önkormányzati lakás bérleti szerződése
esetén a bérlőnek az elmaradt lakbér teljesítésére irányuló írásbeli felszólítása

Ltv. 25. § (1) bekezdés

Szociálpolitikai
Főosztály Lakásgazdálkodási Osztály
vezetője

6a.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
álló önkormányzati lakás bérleti szerződése esetén a bérlő vagy a vele együttlakó
személyek felmondás alapjául szolgáló magatartása megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra irányuló írásbeli
felszólítás

Ltv. 25. § (3) bekezdés

Szociálpolitikai
Főosztály Lakásgazdálkodási Osztály
vezetője”

s
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL
Budapest Főváros Közgyűlése az 1436/2021. (IX. 29.) határozatával
a Budapest XII. kerület 8671/4 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Polcz Alaine park,
a Budapest XIX. kerület 164350/15 hrsz.-ú névtelen közterületnek a
Pege Aladár park
elnevezést adta.

s
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