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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
45/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 

26/1993. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Önkormányzatának	Közgyűlése	
a	Magyarország	címerének	és	zászlajának	használatá-

ról,	valamint	állami	kitüntetéseiről	szóló	2011.	évi	CCII.	
törvény	24.	§	(9)	bekezdésében	foglalt	felhatalmazás	alap-
ján,	 az	Alaptörvény	 32.	 cikk	 (1)	 bekezdés	 i)	 pontjában	
meghatározott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 díszpolgári	 cím	 adományozásáról	 szóló	 26/1993.	
(VIII.	1.)	önkormányzati	rendelet	2.	melléklete	az	1.	mel-
léklet	szerint	módosul.

s

2. §

Ez	a	rendelet	2022.	november	17-én	lép	hatályba.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főjegyző	 főpolgármester

1. melléklet a 45/2022. (XI. 16.) önkormányzati  rendelethez

1.	A	díszpolgári	cím	adományozásáról	szóló	26/1993.	(VIII.	1.)	önkormányzati	rendelet	2.	melléklete	a	következő	szö-
veggel	egészül	ki:

„Dés László
Gyurgyák János
Hajdu László
Nagy Bálint
Setét Jenő
Udvaros Dorottya
Ürge-Vorsatz Diána
Závada Pál”
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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
15/2022. (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	ál-
lamháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	10.	§	(5)	bekezdése,	valamint	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szer-
vezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	rendelet	103.	§	(1)	bekezdése	alapján,	az	állam-
háztartásról	 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.)	főpolgár-
mesteri	utasítás	(a	továbbiakban:	hivatali	szmsz)	64.	§	(3)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(3)	Az	éves	stratégiai	célok	tervezetét	a	főjegyző	a	tárgyévet	megelőző	év	december	15-éig	terjeszti	fel	a	főpolgár-
mesternek	jóváhagyásra.”

2. §

A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	az	1.	melléklet	szerint	módosul.

3. §

Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz	106.	§	(1),	(2)	és	(7)	bekezdése,	107.	§-a,	109.	§-a	és	110.	§-a,	továbbá	7.	mellékleté-
ben	foglalt	táblázat	11.	sora.

4. §

Ez	az	utasítás	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	napon	lép	hatályba.

Karácsony	Gergely	s.	k.
főpolgármester

1. melléklet a 15/2022. (XI. 16.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	16.1a.	ponttal	egészül	ki:

[A Szociálpolitikai Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 4., 7. és 18. pontjá-
ban, továbbá az önkormányzati szmsz 2. § 14. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a nor-
matív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat]

„16.1a.	–	az	egységes	ügyfélszolgálati	megközelítés,	a	Fővárosi	Önkormányzat	civil	kapcsolatainak	szervezése	és	a	
szolgáltatás-tervezési	keretrendszer	követelményei	érvényesítésének	biztosítása	érdekében	a	Koordinációs	Főosztállyal	
együttműködve	–	ellátja	az	Idősek	Információs	Pontja	működtetésével	összefüggő	feladatokat,”

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
16/2022. (XI. 16.) utasítása

a Hivatalstratégiai Munkacsoport létrehozásáról szóló 
11/2021. (VI. 29.) főpolgármesteri 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.)	főpolgármes-
teri	utasítás	49.	§	(1)	bekezdése	alapján	a	Hivatalstratégiai	Munkacsoport	létrehozásáról	szóló	11/2021.	(VI.	29.)	főpol-
gármesteri	utasítás	módosításáról	az	alábbiak	szerint	rendelkezem.

1. §

A	Hivatalstratégiai	Munkacsoport	létrehozásáról	szóló	11/2021.	(VI.	29.)	főpolgármesteri	utasítás	1.	§	(2)	bekezdés	 
a)	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

[A munkacsoport az (1) bekezdés szerinti feladata keretében]
„a)	 javaslatot	 tesz	 a	 Hivatal	 középtávú	 stratégiájára,	 valamint	 a	 főjegyzőnek	 –	 a	 tárgyévet	 megelőző	 év	 november	 
30-áig	–	az	éves	stratégiai	célokra	vonatkozóan,”

2. §

Ez	az	utasítás	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	napon	lép	hatályba.

Karácsony	Gergely	s.	k.
főpolgármester

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
17/2022. (XI. 16.) 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	meghatá-
rozott	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	szabályza-
táról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	1.	sorában	meghatározott	tárgykör-
ben	a	főpolgármester	hatáskörébe	tartozó	egyes	ügyekben	a	kiadmányozás	rendjéről	szóló	27/2020.	(XI.	5.)	főpolgármes-
teri	utasítás	módosításáról	az	alábbiak	szerint	rendelkezem.

1. §

A	főpolgármester	hatáskörébe	tartozó	egyes	ügyekben	a	kiadmányozás	rendjéről	szóló	27/2020.	(XI.	5.)	főpolgármes-
teri	utasítás	(a	továbbiakban:	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend)	3.	§	k)	és	l)	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	
lép,	és	a	bekezdés	a	következő	m)	ponttal	egészül	ki:

(A főpolgármester kiadmányozza)
„k)	az	államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	61.	§	(2)	bekezdése	szerinti	külső	ellenőrző	szerv	vezetőjének,
l)	a	rendvédelmi	feladatokat	ellátó	szervek	hivatásos	állományának	szolgálati	jogviszonyáról	szóló	2015.	évi	XLII.	tör-
vény	1.	§-a	szerinti	rendvédelmi	szerv	központi	vagy	területi	szerve	vezetőjének,	továbbá
m)	a	Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	központi	vagy	területi	szerve	vezetőjének”
(címzett iratot.)

2. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	5.	§	(1)	bekezdés	e)	pont	ea)	és	eb)	alpontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	
lép,	és	a	pont	a	következő	ec)	alponttal	egészül	ki:

(Az önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza
az önálló szervezeti egység feladatkörében)
„ea)	a	Kit.	3.	§	(8)	bekezdés	c)	pontja	szerinti	főosztályvezetőnek	címzett,
eb)	a	Küt.	2.	§	(1)	bekezdésében	meghatározott	különleges	jogállású	szerv	önálló	szervezeti	egysége	vezetőjének	cím-
zett,	és
ec)	a	Nemzeti	Adó-	és	Vámhivatal	személyi	állományának	jogállásáról	szóló	2020.	évi	CXXX.	törvény	(a	továbbiak-
ban:	NAV	jogállási	törvény)	szerinti	vezetői	munkakörbe	sorolt	foglalkoztatottnak	–	a	3.	§	m)	pontja	hatálya	alá	tarto-
zó	személyt	és	a	NAV	jogállási	törvény	szerinti	osztályvezető	besorolási	kategóriába	sorolt	foglalkoztatottat	nem	ideért-
ve	–	címzett,”
(az a)–d) pont hatálya alá nem tartozó iratot.)

3. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	6.	§	b)	pontja	a	következő	bc)	alponttal	egészül	ki:

(A nem önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza
a nem önálló szervezeti egység feladatkörében)
„bc)	a	NAV	jogállási	törvény	szerinti	osztályvezető	besorolási	kategóriába	sorolt	foglalkoztatottnak	címzett,”
(az a) pont hatálya alá nem tartozó iratot.)

4. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	a	következő	11.	§-sal	egészül	ki:
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„11.	§	Az	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	–	a	főpolgármester	hatáskörébe	tartozó	egyes	ügyekben	a	kiadmá-
nyozás	rendjéről	szóló	27/2020.	(XI.	5.)	főpolgármesteri	utasítás	módosításáról	szóló	17/2022.	(XI.	16.)	főpolgármesteri	
utasítás	[a	továbbiakban:	17/2022.	(XI.	16.)	főpolgármesteri	utasítás]	1.	mellékletével	megállapított	–	1.,	1a.	és	1c.	sorát	a	
17/2022.	(XI.	16.)	főpolgármesteri	utasítás	hatálybalépését	követően	indult	ügyekben	kell	alkalmazni.”

5. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklete	az	1.	melléklet	szerint	módosul.

6. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	3.	§	i)	pont	ia)	alpontban	az	„a	miniszternek	és	a	kormánymegbízottnak”	szö-
vegrész	helyébe	az	„a	miniszternek	és	a	politikai	vezetőnek”	szöveg	lép.

7. §

Ez	az	utasítás	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	napon	lép	hatályba.

Karácsony	Gergely	s.	k.
főpolgármester

1. melléklet a 17/2022. (XI. 16.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	1.	pontjában	foglalt	táblázat	2.	és	3.	sora	helyébe	a	következő	so-
rok	lépnek,	és	a	táblázat	a	következő	4.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„2.
„intézményvezetői	elutasítás	elleni	kifogás	
esetén	döntés	a	személyes	gondoskodást	
nyújtó	szociális	ellátás	iránti	kérelemről

a	szociális	igazgatásról	és	szociális	
ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	

(a	továbbiakban:	Szoctv.)	
94/A.	§	(3)	bekezdés,

a	Budapest	Főváros	Önkormányzata 
Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	
szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati 

rendelet	(a	továbbiakban:	önkormányzati 
szmsz)	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	

4.37.	sor

Szociálpolitikai	
Főosztály	vezetője

3.

a	fenntartói	döntés,	ha	az	intézmény	
vezetője,	vagy	az	érdekképviseleti	fórum	
a	panaszt	a	benyújtásától	számított	tizenöt	
napon	belül	nem	bírálja	el,	nem	küld	

értesítést	a	vizsgálat	eredményéről	vagy	ha	
a	megtett	intézkedéssel	a	panasztevő	nem	

ért	egyet,	és	a	fenntartóhoz	fordul

a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	
igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	törvény	
(a	továbbiakban:	Gyvt.)	36.	§	(2)	bekezdés,
önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	

foglalt	táblázat	4.38.	sor

Szociálpolitikai	
Főosztály	vezetője

4.

a	fenntartói	döntés,	ha	a	személyes	
gondoskodást	nyújtó	szociális	intézmény	
vezetője	vagy	az	érdekképviseleti	fórum	a	
panaszt	a	benyújtásától	számított	tizenöt	
napon	belül	nem	bírálja	el,	nem	küld	

értesítést	a	vizsgálat	eredményéről	vagy	ha	
a	megtett	intézkedéssel	a	panasztevő	nem	

ért	egyet,	és	a	fenntartóhoz	fordul

Szoctv.	94/E.	§	(14)	bekezdés,
önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	

foglalt	táblázat	4.39.	sor
Szociálpolitikai	

Főosztály	vezetője”



942	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2022.	november	16.

2.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	1.	és	1a.	sora	helyébe	a	következő	
sorok	lépnek:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„1.

a	hivatali	szmsz	3.	melléklet	15.2.1a.	
pontja	szerinti	tulajdonosi	hozzájárulás,	
valamint	tulajdonosi	hozzájárulás	a	
Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	
vagy	vagyonkezelésében	lévő,	a	
Vagyongazdálkodási	Főosztály	

feladatkörébe	tartozó	önkormányzati	
feladat	és	hatáskör	ellátását	szolgáló,	a	

Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	vagy	
vagyonkezelésében	lévő	közterülethez	nem	
kapcsolódó	vagyonelem	vonatkozásában	
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;	
az	ezzel	összefüggő,	jogszabályban	előírt	
szolgalmi,	vezetékjogi,	igénybevételi	vagy	
más	megállapodás	megkötése,	az	építési	

jogosultság	igazolása

Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pont,
önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	

foglalt	táblázat	2.22.	sor

Vagyon- 
gazdálkodási	 

Főosztály	vezetője

1a.

tulajdonosi	hozzájárulás	a	Fővárosi	
Önkormányzat	tulajdonában	

vagy	vagyonkezelésében	lévő,	a	
Városüzemeltetési	Főosztály	feladatkörébe	

tartozó	önkormányzati	feladat	és	
hatáskör	ellátását	szolgáló,	a	Fővárosi	
Önkormányzat	tulajdonában	vagy	

vagyonkezelésében	lévő	közterülethez	nem	
kapcsolódó	vagyonelem	vonatkozásában	
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;	
az	ezzel	összefüggő,	jogszabályban	előírt	
szolgalmi,	vezetékjogi,	igénybevételi	vagy	
más	megállapodás	megkötése,	az	építési	

jogosultság	igazolása

Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pont, 
az	önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	

foglalt	táblázat	2.22.	sor

Városüzemeltetési	
Főosztály
vezetője”
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3.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	a	következő	1c.	sorral	egészül	ki:	

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„1c.

tulajdonosi	hozzájárulás	a	Fővárosi	 
Önkormányzat	tulajdonában	vagy	
vagyonkezelésében	levő,	kizárólag	

zöldterület	területfelhasználási	egységbe	
tartozó	közterülethez	kapcsolódó,	
vagy	a	Várostervezési	Főosztály	

feladatkörébe	tartozó	önkormányzati	
feladat	és	hatáskör	ellátását	szolgáló	
egyéb	vagyonelemek	vonatkozásában	
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;	
az	ezzel	összefüggő,	jogszabályban	előírt	
szolgalmi,	vezetékjogi,	igénybevételi	vagy	
más	megállapodás	megkötése,	az	építési	

jogosultság	igazolása

Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pont,
az	önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	

foglalt	táblázat	2.22.	sor

Várostervezési	
Főosztály	
vezetője”

4.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	6.	pontjában	foglalt	táblázat	a	következő	5.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„5.	

díszsírhely	megnyitásához	(ideértve	
a	rátemetést	is),	áthelyezéséhez, a 

díszsírhelyből	történő	exhumáláshoz,	a	
sírokon	síremlékek	létesítéséhez,	a	sírokon	
emelt	síremlékek	felújításához,	átépítéséhez 

és	elbontásához	való	hozzájárulás,	a	
díszsírhelynek	a	temető	átrendezése 
vagy	megszüntetése	miatt	szükséges	
áthelyezéséről	való	döntés,	valamint	
a	díszsírhely	feletti	rendelkezési	jog	
gyakorlása	körében	keletkező	más	irat

a	kegyeleti	közszolgáltatások	
és	a	köztemetők	rendjéről	szóló	15/2016.	

(V.	11.)	önkormányzati	rendelet
11.	§	(1)	bekezdés

Városüzemeltetési	
Főosztály	
vezetője”
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
17/2022. (XI. 16.) 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	meghatáro-
zott	feladatkörben,	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	ön-
kormányzati	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

IV. rész
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1. melléklet a 17/2022. (XI. 16.) főjegyzői utasításhoz

1.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	2.	pontjában	foglalt	táblázat	9.	sora	helyébe	a	következő	sor	lép:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„9.
az	intézmény	vezetőjének	az	ellátás	
megszüntetéséről	való	döntése	ellen	

benyújtott	jogorvoslati	kérelemről	való	
döntés

Szoctv.	101.	§	(4)	bekezdés, 
	Budapest	Főváros	Önkormányzata	

Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	
szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	

rendelet	(a	továbbiakban:	önkormányzati	
SZMSZ)	1.	melléklet	4.	táblázat	4.34.	sor

Szociálpolitikai	
Főosztály	
vezetője”

2.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	2.	pontjában	foglalt	táblázat	10.	sora	helyébe	a	következő	sor	lép:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört 
létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási 
jog jogosultja)

„10.

a	családok	átmeneti	otthonában	történő	
elhelyezés	iránti	kérelmet	elutasító	vagy	
az	ellátást	megszüntető	intézményvezetői	

döntés	ellen	benyújtott	jogorvoslati	
kérelemről	való	döntés

Gyvt.	32.	§	(4)	bekezdés	és	
37/A.	§	(4)	bekezdés, 

	önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	
4.	táblázat	4.35.	sor

Szociálpolitikai	
Főosztály	
vezetője”

3.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	2.	pontjában	foglalt	táblázat	B:12	mezője	helyébe	a	következő	mező	lép:

(a kiadmányozás alapjául szolgáló 
hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés)

(12.)
103/2013.	(XII.	30.)	önkormányzati	rendelet	

27.	§	(6)	bekezdés
önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	

8.	táblázat	8.7.	sor

4.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	5.	pontjában	foglalt	táblázat	B:1	mezője	helyébe	a	következő	mező	lép:

(a kiadmányozás alapjául szolgáló 
hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés)

(1.)

az	általános	közigazgatási	rendtartásról	
szóló	2016.	évi	CLI	törvény	 
(a	továbbiakban:	Ákr),	 

önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	
1.	táblázat	1.3.	sor

s
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