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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
39/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Fővárosi Közgyűlés
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet 2021. november 17-én lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 39/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő szöveggel egészül ki:
„dr. Adamis Anna
Bíróné Keleti Ágnes
Bodrogi Gyula
Perczel Anna
dr. Iványi Gábor
Novák Ferenc
Tandori Dezső”
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III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
23/2021. (XI. 16.) 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 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) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő
napon lép hatályba.
(2) Az 1. melléklet 1. és 2. pontja 2021. december 1-jén lép hatályba.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 23/2021. (XI. 16.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 3. melléklete a következő 2.7. ponttal egészül ki:
(A Főjegyzői Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„2.7. felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az önkormányzati szmsz 2. § 15. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért.”
2. Hatályát veszti a hivatali szmsz 3. melléklet 18. pont nyitó szövegrészében az „A Pénzügyekért Felelős Aljegyző
Irodája felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az önkormányzati szmsz 2. § 15. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért.” szövegrész.
3. Hatályát veszti a hivatali szmsz 3. melléklet 19.1.6. pontja.
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
22/2021. (XI. 16.) 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. mellékletében foglalt táblázat 22. sorában meghatározott tárgykörben – figyelemmel a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 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 Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
(1) A Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás (a továbbiakban: közszolgálati szabályzat) 86. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pontjától eltérve, ha a tárgyévben több alkalommal kerül sor rekreációs juttatás kifizetésére, a
harmadik kifizetéstől kezdve nem jogosult a rekreációs juttatásra a foglalkoztatott, ha jogviszonya a tárgyévben folyamatos száznyolcvan napnál rövidebb.”
(2) A közszolgálati szabályzat 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) és (5b)
bekezdéssel egészül ki:
„(5) A próbaidejét töltő foglalkoztatottnak a próbaidő leteltét követően kell a rekreációs juttatást kifizetni.
(5a) 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 31éig nem telik le, de a tárgyévi jogszerző ideje a kilencven napot eléri, a rekreációs juttatást a tárgyév december 31-éig ki
kell neki fizetni.
(5b) A (3a) bekezdés szerinti esetben az (5a) bekezdés nem alkalmazható; ha a foglalkoztatott jogviszonya a próbaidő
leteltét megelőzően megszűnik vagy próbaideje a tárgyév december 31-éig nem telik le, a rekreációs juttatásra nem jogosult.”
2. §
A közszolgálati szabályzat 86. § (4) bekezdésében a „kilencvenegyedik” szövegrész helyébe a „kilencvenegyedik – a
(3a) bekezdés szerinti esetben száznyolcvanegyedik –” szöveg lép.
3. §
Ez az utasítás 2021. december 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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