678

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2022. július 21.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2022. július 21.

LXXII. évfolyam

16. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K
I. rész

s
s
s
s
s

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének normatív határozatai

III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének normatív utasításai
– Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 9/2022. (VII. 21.) utasítása a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról...............................................679

IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének normatív utasításai
– Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 13/2022. (VII. 21.) utasítása az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021.
(VI. 11.) főjegyzői utasítás módosításáról................................................................................................................................................683
– Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 14/2022. (VII. 21.) utasítása az Idősügyi Munkacsoport létrehozásáról szóló
4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás módosításáról....................................................................................................................................684

V. rész

Közlemények

2022. július 21.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

679

III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
9/2022. (VII. 21.) 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) és g) pontjának
rendelkezéseire figyelemmel, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítást az alábbiak szerint módosítom.
1. §
(1) A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás (a továbbiakban: hivatali szmsz) 38. alcímének címe helyébe a következő alcímcím lép:
„38. Képviselet”
(2) A hivatali szmsz 38. alcíme a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § A Fővárosi Önkormányzat képviselőjeként folytatott egyeztetésekre a 69. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell azzal, hogy ha a Fővárosi Önkormányzat képviselőjeként a főpolgármester, főpolgármester-helyettesek,
a főpolgármester kabinetfőnöke vagy a főjegyző egyeztet,
a) az egyeztetés előkészítéséről a Főpolgármesteri Iroda, a főpolgármester-helyettes irodája, illetve a Főjegyzői Iroda
gondoskodik,
b) a képviselendő álláspontot az egyeztetésen részt vevő főpolgármester, főpolgármester-helyettes, a főpolgármester
kabinetfőnöke, illetve a főjegyző hagyja jóvá,
c) az egyeztetésről a beszámolót a Főpolgármesteri Iroda, a főpolgármester-helyettes irodája, illetve a Főjegyzői Iroda készíti el, és
d) a főpolgármester-helyettes irodája, valamint a Főjegyzői Iroda negyedévente írásban beszámol a főpolgármesternek az
előző negyedévben történt egyeztetésekről.”
2. §
(1) A hivatali szmsz 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A hivatali szmsz 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A hivatali szmsz 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A hivatali szmsz 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
3. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. melléklet 1. pontja és a 4. melléklet 2022. szeptember 15-én lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 9/2022. (VII. 21.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 3. melléklete a következő 13.13. ponttal 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 –)
„13.13. ellátja – a Vagyongazdálkodási Főosztály bevonásával – a Fővárosi Önkormányzat, valamint az önkormányzati intézmények tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok átfogó nyilvántartására és az ezekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok ellátásának támogatására szolgáló központi ingatlan-nyilvántartási rendszer (a továbbiakban:
KIR) létrehozásával, működtetésével, fejlesztésével összefüggő feladatokat, e feladatkörében
13.13.1. szervezi és koordinálja a KIR alkalmazásával összefüggő vagyongazdálkodási folyamatokat, szakmailag irányítja a KIR alkalmazásával összefüggő tevékenységeket,
13.13.2. – a Koordinációs Főosztály bevonásával – gondoskodik a KIR alkalmazásához szükséges naprakész felhasználói ismeretekre vonatkozó tájékoztató anyagok összeállításáról és a felhasználóknak a KIR használatára vonatkozó oktatásáról, továbbképzéséről,
13.13.3. gondoskodik – a Koordinációs Főosztállyal és a nyilvántartott vagyonelemek vonatkozásában a 17. § szerinti
feladatokat ellátó önálló szervezeti egységgel együttműködve, a felhasználók igényeire figyelemmel – a KIR-alkalmazás
fejlesztésével, karbantartásával, megbízható folyamatos működésének biztosításával összefüggő feladatok ellátásáról,
13.13.4. ellátja a KIR alkalmazásgazdai feladatait, így különösen dönt a felhasználói jogosultságok kiosztásáról és
visszavonásáról, kapcsolatot tart az alkalmazásba adatot rögzítő szervezetekkel, valamint kapcsolatot tart a KIR egységes
használatához szükséges központi támogatási feladatokat ellátó szervezettel,
13.13.5. – a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály közreműködésével – gondoskodik a KIR adattartalmának az ingatlanvagyon-kataszter adattartalmával való összhangja biztosításáról.”
2. A hivatali szmsz 3. melléklet 15.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Vagyongazdálkodási Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 19. pontjában
meghatározott közfeladat ellátásáért. A Vagyongazdálkodási Főosztály – a normatív utasításban számára meghatározott
feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:
15.2. a közterülethasználattal, jelkép- és névhasználattal összefüggő feladatkörében)
„15.2.1. – a 17. § (1) bekezdés 7. pontjától eltérően – előkészíti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő közterületet érintő közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos döntést, ellátja a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés megkötésével összefüggő feladatokat, valamint előkészíti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévő közterületen a felszíni és felszín alatti építmények, továbbá a felszín feletti, a felszíni és a felszín alatti közművek és elektronikus hírközlési berendezések, valamint az azokkal összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, átalakításához, azon ingóságok elhelyezéséhez, el- és áthelyezéséhez, cseréjéhez, bontásához, illetve a már meglévő építmények ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntést,”
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2. melléklet a 9/2022. (VII. 21.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 4. melléklete a következő 1.1a. ponttal egészül ki:
(Önkormányzati főtanácsadói munkakörök)
„1.1a. kommunikációs vezető”
3. melléklet a 9/2022. (VII. 21.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 11a. sorral egészül ki:

„11a.

[A

B

C

D

E

az önkormányzati
rendeletben
szabályozandó tárgykör

a feladatkört
meghatározó jogszabályi
rendelkezés

a rendeletalkotásra
felhatalmazást adó
jogszabályi rendelkezés /
eredeti jogalkotói
hatáskör

jogalkotási
kötelezettség

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

a Fővárosi Idősügyi
Tanács létrehozása és
működése

Mötv. 10. § (2) bekezdés

eredeti jogalkotói
hatáskör

nem

Szociálpolitikai
Főosztály”

2. A hivatali szmsz 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

„13a.

[A

B

C

D

E

az önkormányzati
rendeletben
szabályozandó tárgykör

a feladatkört
meghatározó jogszabályi
rendelkezés

a rendeletalkotásra
felhatalmazást adó
jogszabályi rendelkezés /
eredeti jogalkotói
hatáskör

jogalkotási
kötelezettség

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

középfokú oktatásban
részt vevő budapesti
tanulók tanulmányi
eredményeik
elismerésére, valamint
tanulmányaik
ösztönzésére szolgáló
támogatás

Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pont

a Magyarország
címerének és
zászlajának
használatáról,
valamint állami
kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII.  törvény
24. § (9) bekezdés

nem

Kulturális, Turisztikai,
Sport és Ifjúságpolitikai
Főosztály”

3. A hivatali szmsz 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 47a. sorral egészül ki:

„47a.

[A

B

C

D

E

az önkormányzati
rendeletben
szabályozandó tárgykör

a feladatkört
meghatározó jogszabályi
rendelkezés

a rendeletalkotásra
felhatalmazást adó
jogszabályi rendelkezés /
eredeti jogalkotói
hatáskör

jogalkotási
kötelezettség

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

kulturális vagy sportcélú
tevékenységhez, illetve
ilyen tevékenységet
folytató szervezeteknek
nyújtott támogatás

Mötv. 23. § (4) bekezdés
8. és 16. pont

eredeti jogalkotói
hatáskör

nem

Kulturális, Turisztikai,
Sport és Ifjúságpolitikai
Főosztály”
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4. melléklet a 9/2022. (VII. 21.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

„49a.

(A

B

C

D

normatív utasításban
szabályozandó tárgykör

a szabályozási feladatot
megállapító jogszabályi
rendelkezés

a normatív utasítást kiadó
személy

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

a központi ingatlannyilvántartási rendszer
használatának rendje

–

főjegyző

Koordinációért,
Vagyongazdálkodásért és
Humán Területekért Felelős
Aljegyző Irodája”

s
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
13/2022. (VII. 21.) utasítása
az otthoni munkavégzés rendjéről szóló
12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás módosításáról
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 22. sorában meghatározott tárgykörben az otthoni munkavégzés rendjéről szóló
12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
Az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A főjegyző
a) rendkívüli időjárási vagy közlekedési körülményekre,
b) a munkakörnyezet tartós zavarásával járó épületfelújítási, karbantartási munkálatokra, vagy
c) az irodai munkavégzést az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó okból akadályozó egyéb rendkívüli hivatali körülményre
tekintettel munkáltatói jogkörben kiadott egyedi utasításával meghatározott időtartamra az (1) bekezdésben meghatározott havi kerettől, illetve a (2) bekezdésben meghatározott heti kerettől a munkatársak javára eltérve is meghatározhatja
azon munkanapok számát, amelyeken a munkatársak otthoni munkavégzés keretében végezhetnek munkát.”
2. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
14/2022. (VII. 21.) utasítása
az Idősügyi Munkacsoport létrehozásáról szóló
4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás módosításáról
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 51. § (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 51. § (8) bekezdése
szerint meghozott döntésre, az Idősügyi Munkacsoport létrehozásáról szóló 4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
Az Idősügyi Munkacsoport létrehozásáról szóló 4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás [a továbbiakban: 4/2021. (II. 17.)
főjegyzői utasítás] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkacsoport munkájáról a munkacsoport vezetője félévente írásban beszámol a főjegyzőnek.”
2. §
A 4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkacsoport vezetője az idősügyi stratégia megvalósulásának nyomon követéséről első alkalommal 2022.
december 31-éig számol be a főjegyzőnek.”
3. §
A 4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás 1. § (1) bekezdésében az „egyeztetésére – eseti munkacsoportként” szövegrész helyébe az „egyeztetésére –, az idősügyi stratégia megvalósulásának nyomon követésére eseti munkacsoportként” szöveg lép.
4. §
Hatályát veszti a 4/2021. (II. 17.) főjegyzői utasítás 1. § (2) bekezdése.
5. §
Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

s

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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