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III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
1/2022. (I. 21.) 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. év 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 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A főpolgármester-helyettes kiadmányozza a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben előírt
jóváhagyást a hivatali szmsz 5. mellékletében a feladatköréhez kapcsolódóként megjelölt költségvetési szerv olyan pályázatának benyújtásához, amely pályázat teljesítése a Fővárosi Önkormányzat részéről költségvetési többlettámogatást
nem igényel.”
2. §
Ez az utasítás 2022. február 1-jén lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

s
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
1/2022. (I. 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 [a továbbiakban: 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás] 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a 14. § szerinti személyes indok az otthoni munkavégzés haladéktalan megkezdését teszi szükségessé, a munkatárs az önálló szervezeti egység vezetőjének iktatott elektronikus levélben megküldi az (1) bekezdés szerinti kérelemformanyomtatványnak a kérelmező munkatárs által kitöltendő adattartalmát, és jelzi az elbírálás sürgősségét. Ebben az
esetben az önálló szervezeti egység vezetője a formanyomtatványt a munkatárs által megadott adattartalommal kitöltve, a
(3) bekezdés szerinti nyilatkozatával haladéktalanul továbbítja a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak, amely azt
legkésőbb a hozzá történt beérkezést követő munkanapon előterjeszti döntésre.”
2. §
A 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás 15. § (6) bekezdésében a „tájékoztatja” szövegrész helyébe a „haladéktalanul
tájékoztatja” szöveg lép.
3. §
Hatályát veszti a 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás 7. § (1) bekezdésében a „második” szövegrész.
4. §
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
2/2022. (I. 21.) 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 242. § (1) 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 a Közszolgálati 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)
58/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A mentesülés a védőoltás naptári évében illeti meg a foglalkoztatottat. A mentesülés időtartama a naptári évben
független attól, hogy a védőoltás hatékonysága érdekében azt ismételni kell. Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően felvett védőoltás esetén a mentesülés a naptári évben akkor is megilleti a foglalkoztatottat, ha a védőoltás felvételét követően a veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet megszűnt.”
2. §
A közszolgálati szabályzat a következő 105. §-sal egészül ki:
„105. § A Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás módosításáról szóló 2/2022. (I. 21.)
főjegyzői utasítással megállapított 3. mellékletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”
3. §
A közszolgálati szabályzat 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §
A közszolgálati szabályzat 58/A. § (4) bekezdésében a „tényét megjelölő védettségi igazolványnak, ennek hiányában
az” szövegrész helyébe a „tényét és időpontját megjelölő védettségi igazolványnak,” szöveg lép.
5. §
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 2/2022. (I. 21.) főjegyzői utasításhoz
„3. melléklet a 38/2013. (III. 14.) utasításhoz

Az ügykezelők fizetési kategóriái és az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó illetmény

1.
2.
3.
4.

A

B

fizetési kategória
(a közszolgálati jogviszonyban
eltöltött idő alapján)

az ügykezelő havi illetménye a
törvényi keretekre figyelemmel

1 (0–12 év)
2 (12–21 év)
3 (21–31 év)
4 (31 év felett)

260 000 Ft
260 000 Ft
260 000 Ft
260 000 Ft

s

C
az ügykezelő illetménye –
teljesítményértékelése alapján
történő – megemelésének felső
határa
260 000 Ft
265 000 Ft
280 000 Ft
310 000 Ft

”
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