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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál
dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló
65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4)
bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában, továbbá 237.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

telte előtt megszűnik vagy a próbaideje a tárgyév után jár
le, a juttatás a tárgyévben nem illeti meg.

1. §

2. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A köztisztviselő „Budapest-pótlék” elnevezéssel a Főpolgármesteri Hivatalnál, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál, továbbá Budapest
Főváros Önkormányzata egyéb költségvetési szervénél,
többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságánál vagy
ezek jogelődjénél eltöltött jogviszony összesített időtartamához igazodó mértékben, éves összegben meghatározott juttatásra jogosult.

„10. § (1) Az e rendeletben vagy más jogszabályban megállapított juttatások és támogatások mértékét – a
3/A. § és a 8. § szerinti juttatás kivételével – a Főpolgármesteri Hivatal vezetője, illetve a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója a költségvetési
rendeletben rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre tekintettel a közszolgálati szabályzatban vagy egyedi utasításban határozza meg.

(2) A jogosultsághoz figyelembe vehető időtartam
meghatározása szempontjából a tárgyév első napja az
irányadó.

(2) A juttatások és támogatások igénybevételének részletes szabályait a Főpolgármesteri Hivatal vezetője, illetve a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
igazgatója a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.”

(3) A juttatás mértékét az 1. melléklet határozza meg.
A juttatás éves összege száz forintra kerekítve kerül megállapításra.
(4) A juttatás évente két részletben, legkésőbb június,
illetve december hónap végéig kerül kifizetésre.
(5) Azt a köztisztviselőt, akinek jogviszonya a Főpolgármesteri Hivatalban, illetve a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál év közben jön létre vagy
szűnik meg, a juttatás a tárgyévi jogviszonyának időtartama alapján számított időarányos összegben illeti meg.
(6) A próbaidejét töltő köztisztviselőnek legkorábban
a próbaidő eredményes elteltét követően kell a juttatást
kifizetni. Ha a köztisztviselő jogviszonya a próbaidő el-

(7) A tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő köztisztviselő az éves összeg azon időarányos részére jogosult, amely időszak alatt illetményre jogosult.”

3. §
A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
„Juttatások” alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelettel megállapított 8. §-t 2022. január 1-jétől kell
alkalmazni.”
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4. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2022. január 28.

d) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „osztályvezetői kinevezés” szövegrész helyébe az „osztályvezetői” szöveg és a „főosztályvezető-helyettesi
kinevezés” szövegrész helyébe a „főosztályvezetőhelyettesi, vagy gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés” szöveg
lép.

5. §

6. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „főosztályvezető,” szövegrész
helyébe a „főosztályvezető és a gazdasági igazgató,” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „továbbá szervezeti egység vezetése nélkül a főosztályvezető-helyettes részére”
szövegrész helyébe a „szervezeti egység vezetése
nélkül a főosztályvezető-helyettes, továbbá a gazdaságiigazgató-helyettes részére” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy főosztályvezetői” szövegrész helyébe a „, főosztályvezetői
vagy gazdasági igazgatói” szöveg,

Hatályát veszti a Főpolgármesteri Hivatalban és a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál
dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § nyitó szövegrészében a „belső” szövegrész.
7. §
Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet az 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
A „Budapest-pótlék”-ként fizetett juttatás mértéke a jogosultsághoz figyelembe vehető időtartam alapján

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

A

B
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(tárgyévi minimálbér* havi összegének %-ában)
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130
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140
140
140
150
150
150
150
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s

* Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege.”
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2022. évi megosztásáról
Budapest Főváros Közgyűlése
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.
törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A részesedési arányok meghatározása
1. §
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2022-ben
a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat
együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint
kell eljárni.
2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból,
továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott
késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek,
valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások
megosztása
2. §
(1) A Fővárosi Közgyűlés a helyi iparűzési adóból, az
idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott
arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.
(2) A Fővárosi Közgyűlés a 310 000 000 ezer Ft ös�szegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből
a) az 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza.
b) az 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között
az 1. mellékletben található táblázat 2. oszlopa
szerinti részesedési arányoknak megfelelően az
1. mellékletben található táblázat 3. oszlopában
ajánlott összegekben határozza meg.

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 1 200 000 ezer
Ft összegben tervezett bevételből 648 000 ezer Ftot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 552 000
ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz
szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. mellékletben található táblázat 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi
iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban
meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek
legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. A helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból
217 281 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell
figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit az 1. mellékletben található táblázat 5. oszlopa határozza meg.
e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)–d) pontok együttes összegeit – mint a
helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait – az 1. mellékletben található táblázat 6. oszlopa tartalmazza.
(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 8000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 4320 ezer Ft összegben
a Fővárosi Önkormányzathoz, 3680 ezer Ft összegben
pedig a XVII–XVIII., valamint a XX–XXIII. kerületi
önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a
2. mellékletben található táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.
3. §
Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2022-ben
bevezetik az idegenforgalmi adót, a kerületi bevezetés
hatálybalépésének időpontjától kezdődően már nem részesülnek a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből.
3. Végrehajtási szabályok
4. §
(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve
a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság

2022. január 28.
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címen 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

4. A helyi adó bevételhez kapcsolódó kiadások
elszámolási rendje

(2) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig utalja át a helyi iparűzési adó bevételt,
illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és
bírság bevételeket – a 2. § (2) bekezdésben szabályozott
részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt,
valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi
pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy
az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,
b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni,
hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

5. §

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számlájára 2022. január 1-jétől 2022. december
31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.
(4) A Főpolgármesteri Hivatal havonta, júniusban és
decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban
pedig a tárgyhót követő hó 10-éig utalja át a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési
elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerint a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt
bevételt.

(1) A Fővárosi Önkormányzat a 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó
bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe,
és annak levonását a 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.
(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a
2022. évi tényleges kiadások különbözetét a 2022. évi
költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.
5. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2022. január 31-én lép hatályba.
7. §
Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2021. évi megosztásáról szóló 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2022. évre
Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési arányok a
törvény szerint

Részesedési arány
szerinti helyi
iparűzési adó

Részesedési arány
szerinti pótlék,
bírság

Részesedési arány
Helyi iparűzési adóhoz
szerint a kiadás
kapcsolódó megosztandó
miatti csökkentés bevételek ajánlott tervszáma
összege
(3+4+5)
– egyszeri levonás –

(%)

( e Ft )

( e Ft )

( e Ft )

2

3

4

5

( e Ft )
6

I.

kerületi önkormányzat

1,54229750

2 199 316

8 513

-3 351

II.

kerületi önkormányzat

5,07622909

7 238 703

28 021

-11 030

7 255 694

III.

kerületi önkormányzat

7,22624018

10 304 618

39 889

-15 701

10 328 806

IV.

kerületi önkormányzat

6,11004338

8 712 922

33 727

-13 276

8 733 373

V.

kerületi önkormányzat

1,40816157

2 008 038

7 773

-3 060

2 012 752

VI.

kerületi önkormányzat

2,51692804

3 589 139

13 893

-5 469

3 597 564

VII.

kerületi önkormányzat

3,31902329

4 732 927

18 321

-7 212

4 744 037

VIII.

kerületi önkormányzat

3,80946081

5 432 291

21 028

-8 277

5 445 042

IX.

kerületi önkormányzat

3,61965731

5 161 631

19 981

-7 865

5 173 747

X.

kerületi önkormányzat

4,71307384

6 720 843

26 016

-10 241

6 736 619

XI.

kerületi önkormányzat

7,28511820

10 388 579

40 214

-15 829

10 412 963

XII.

kerületi önkormányzat

2,98544811

4 257 249

16 480

-6 487

4 267 242

XIII.

kerületi önkormányzat

6,06949128

8 655 095

33 504

-13 188

8 675 410

XIV.

kerületi önkormányzat

7,04585324

10 047 387

38 893

-15 309

10 070 971

XV.

kerületi önkormányzat

5,12986946

7 315 194

28 317

-11 146

7 332 364

XVI.

kerületi önkormányzat

4,16786632

5 943 377

23 007

-9 056

5 957 328

XVII.

kerületi önkormányzat

4,73956940

6 758 626

26 162

-10 298

6 774 490

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,59426818

9 403 426

36 400

-14 328

9 425 499

XIX.

kerületi önkormányzat

3,47808963

4 959 756

19 199

-7 557

4 971 398

XX.

kerületi önkormányzat

3,58665199

5 114 566

19 798

-7 793

5 126 571

XXI.

kerületi önkormányzat

4,88600440

6 967 442

26 971

-10 616

6 983 797

XXII.

kerületi önkormányzat

3,27164242

4 665 362

18 059

-7 109

4 676 313

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,41901236

2 023 512

7 833

-3 083

2 028 261

100,00000000

142 600 000

552 000

-217 281

142 934 719

Kerületi önkormányzatok összesen
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2. melléklet a 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2022. évre
Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedések a törvény szerinti arányban
(100%-ra átszámítva)

Az idegenforgalmi adó
megosztása
a 2. oszlop szerinti
arányban
( ajánlott tervszám )

(%)

( e Ft )

2

3

I.

kerületi önkormányzat

II.

kerületi önkormányzat

III.

kerületi önkormányzat

IV.

kerületi önkormányzat

V.

kerületi önkormányzat

VI.

kerületi önkormányzat

VII.

kerületi önkormányzat

VIII.

kerületi önkormányzat

IX.

kerületi önkormányzat

X.

kerületi önkormányzat

XI.

kerületi önkormányzat

XII.

kerületi önkormányzat

XIII.

kerületi önkormányzat

XIV.

kerületi önkormányzat

XV.

kerületi önkormányzat

XVI.

kerületi önkormányzat

XVII.

kerületi önkormányzat

19,34743283

712

XVIII.

kerületi önkormányzat

26,91851304

991

XIX.

kerületi önkormányzat

XX.

kerületi önkormányzat

14,64109977

539

XXI.

kerületi önkormányzat

19,94519628

734

XXII.

kerületi önkormányzat

13,35519678

491

XXIII.

kerületi önkormányzat

5,79256131

213

100,00000000

3 680

Kerületi önkormányzatok összesen

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
3/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma
megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest Főváros Közgyűlésének
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat
a) fenntartásában lévő óvodákra, és
b) közigazgatási területén a saját tulajdonában álló
ingatlanban működő, köznevelési fenntartó által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekre, illetve
szakképző intézményekre
terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában nevelési-oktatási intézmények az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt intézmények.”
2. §
(1) A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

2022. január 28.
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1. melléklet a 3/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

Sorszám
1.

Óvodai ellátás összesen:

1.1.

Ebből:

1.2.
1.3.

A

B

Megnevezés

normál és diétás
étkezés
Ft/fő/nap
51

ebéd

210

uzsonna

2.

Általános iskolai ellátás összesen:

2.1.

Ebből:

2.2.
2.3.

312

tízórai

51
400

tízórai

82

ebéd

236

uzsonna

82

3.

Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen:

739

3.1.

Ebből:

117

reggeli

3.2.

tízórai

82

3.3.

ebéd

236

3.4.

uzsonna

82

3.5.

vacsora

222

4.

Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen:

844

4.1.

Ebből:

148

reggeli

4.2.

tízórai

82

4.3.

ebéd

276

4.4.

uzsonna

82

4.5.

vacsora

256

5.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények ellátása összesen:

886

5.1.

Ebből:

123

reggeli

5.2.

tízórai

82

5.3.

ebéd

307

5.4.

uzsonna

92

5.5.

vacsora

282

6.

Technikumok (ebéd)

276

7.

Szakképző iskolák (ebéd)

276

8.

Gimnáziumok (ebéd)

276

9.

Szakgimnáziumok (ebéd)

276

10.

Felnőtt összesen:

1540

10.1.

Ebből:

reggeli

270

10.2.

tízórai

147

10.3.

ebéd

512

10.4.

uzsonna

147

10.5.

vacsora

464

”
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2. melléklet a 3/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők:
A
Sorszám

Megnevezés

B

C

normál étkezés

diétás étkezés
Ft/fő/nap

1.

Óvodai ellátás összesen:

454

849

1.1.

Ebből:

tízórai

75

158

1.2.

ebéd

304

533

1.3.

uzsonna

75

158

2.

Általános iskolai ellátás összesen:

582

849

2.1.

Ebből:

tízórai

119

158

2.2.

ebéd

344

533

2.3.

uzsonna

119

158

3.

Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen

1074

1631

3.1.

Ebből:

reggeli

170

285

3.2.

tízórai

119

158

3.3.

ebéd

344

533

3.4.

uzsonna

119

158

3.5.

vacsora

322

497

4.

Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen:

1227

1631

4.1.

Ebből:

reggeli

215

285

4.2.

tízórai

119

158

4.3.

ebéd

400

533

4.4.

uzsonna

119

158

4.5.

vacsora

374

497

5.

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények ellátása összesen:

1590

5.1.

Ebből:

reggeli

221

5.2.

tízórai

148

5.3.

ebéd

550

5.4.

uzsonna

165

5.5.

vacsora

506

6.

Technikumok (ebéd)

400

533

7.

Szakképző iskolák (ebéd)

400

533

8.

Gimnáziumok (ebéd)

400

533

9.

Szakgimnáziumok (ebéd)

400

533

10.

Felnőtt összesen:

1227

–

10.1.

Ebből:

reggeli

215

–

10.2.

tízórai

119

–

10.3.

ebéd

400

–

10.4.

uzsonna

119

–

10.5.

vacsora

374

–

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
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:
1. §
A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az eseti bizottság létrehozásakor a Közgyűlés a
normatív határozatban akként is rendelkezhet, hogy az
eseti bizottság az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
hét képviselő tagból vagy három képviselő tagból és két
nem képviselő tagból áll.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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II. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
1/2022. (I. 28.) határozata
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
1. Budapest Főváros Közgyűlése a Főpolgármesteri
Hivatalban dolgozó köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók és az ösztöndíjas foglalkoztatottak rendes szabadságának kiadására a 2022. évi munkarendben 2022.
július 25–29. között 5 munkanapra, valamint 2022. de
cember 27–30. között további 4 munkanapra igazgatási
szünetet rendel el.

2. A határozat a Fővárosi Közlönyben való közzétételét követő napon lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

2022. január 28.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
2/2022. (I. 28.) határozata
eseti bizottság felállításáról
1. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest
Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet
48. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva eseti
bizottságot hoz létre „Az V. és VII. kerületi önkormányzat ingatlanértékesítési gyakorlatát vizsgáló bizottság”
néven (a továbbiakban: vizsgálóbizottság).

b) megvizsgálja a Belváros-Lipótváros Önkormányzata ingatlanértékesítés tárgyában hozott döntéseit, valamint Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának a 2019 októberét megelőzően ingatlanértékesítés tárgyában hozott döntéseit abból a szempontból, hogy az előterjesztések és azok megtárgyalásának nyilvánossága megfelelő-e,

2. A vizsgálóbizottság feladata, hogy megalapozza
Budapest Főváros Önkormányzatának az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörének gyakorlását Belváros-Lipótváros Önkormányzatának ingatlanértékesítési gyakorlatával, valamint Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a 2019
októberét megelőző ingatlanértékesítési gyakorlatával
összefüggésben, különös figyelemmel a pályázati eljárás szabályaira és a döntéshozatal nyilvánossága tekintetében.

c) megvizsgálja, hogy Belváros-Lipótváros Önkormányzata, valamint a 2019 októberét megelőző ingatlanértékesítések esetében Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár-e el.

3. A vizsgálóbizottság
a) megvizsgálja a Belváros-Lipótváros Önkormányzata ingatlanértékesítési pályázatait, valamint Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a
2019 októberét megelőző ingatlanértékesítési pályázatait abból a szempontból, hogy a pályázati eljárás szabályai
megfelelően szolgálják-e a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményét, így különösen azok nyilvánossága és a pályázati határidők hossza megfelelőek-e,

4. A vizsgálóbizottság elnökből, alelnökből és további
egy képviselő és két nem képviselő tagból áll.
5. A vizsgálóbizottság a tevékenységéről a Fővárosi
Közgyűlés 2022. márciusi rendes ülésén beszámol.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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III. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
2/2022. (I. 28.) utasítása
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), g) és
h) pontjának rendelkezéseire figyelemmel, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
(1) A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás (a továbbiakban: hivatali szmsz) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A főjegyző közvetlenül irányítja
a) az aljegyzők,
b) a Főjegyzői Iroda,
c) a Belső Ellenőrzési Osztály,
d) a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály,
e) a Jogi Főosztály,
f) az Adó Főosztály,
g) a Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály,
h) a Klíma- és Környezetügyi Főosztály,
i) a gazdasági igazgató,
j) az adatvédelmi tisztviselő, valamint
k) a belsőkontroll-koordinátor
tevékenységét.”
(2) A hivatali szmsz 3. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A gazdasági igazgató látja el a normatív utasításban számára meghatározott irányítási feladatokat
a) a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály,
b) a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály, valamint
c) a Gazdasági Igazgató Irodája
felett.
(6) A főjegyző a (3)–(5) bekezdésben meghatározott önálló szervezeti egység felett az irányítási jogokat a normatív
utasításban meghatározott körben a (3), illetve (4) bekezdésben megjelölt aljegyző, illetve a gazdasági igazgató útján gyakorolja.
(7) Az utasítás alkalmazásában az önálló szervezeti egység felett irányítási jogokat gyakorló vezető
a) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott önálló szervezeti egység felett a főpolgármester,
b) a (2) bekezdésben meghatározott önálló szervezeti egységek felett a főjegyző,
c) a (3) és (4) bekezdésben meghatározott önálló szervezeti egységek felett – a normatív utasításban számára meghatározott irányítási feladatok körében – az ott meghatározott aljegyző,
d) az (5) bekezdésben meghatározott önálló szervezeti egységek felett – a normatív utasításban számára meghatározott
irányítási feladatok körében – a gazdasági igazgató.”
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2. §
A hivatali szmsz 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főpolgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységei)
„d) az önálló osztály:
da) a Belső Ellenőrzési Osztály,
db) az aljegyzők irodái és
dc) a Gazdasági Igazgató Irodája.”
3. §
A hivatali szmsz 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági vezető feladatait a gazdasági igazgató látja el. Átmeneti akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatót
e feladatkörében a gazdaságiigazgató-helyettes, ennek hiányában – ha meghatározott körben való helyettesítésére előzetesen írásban nem jelöl ki más, a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel rendelkező munkatársat – a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztály vezetője helyettesíti.”
4. §
A hivatali szmsz 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gazdasági igazgató a 3. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott önálló szervezeti egységek feletti irányítási feladata körében a 13. § (1) bekezdése szerinti hatásköröket gyakorolja.”
5. §
A hivatali szmsz 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Gazdasági Igazgató Irodája vonatkozásában a
gazdaságiigazgató-helyettesre.”
6. §
A hivatali szmsz 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 37. §-a szerinti eskü vagy fogadalom kivételében a főpolgármestert akadályoztatása esetén
a) első helyen a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes,
b) a főpolgármester és az a) pontban meghatározott főpolgármester-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes
helyettesíti.”
7. §
A hivatali szmsz 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § A fejlesztésért és üzemeltetésért felelős aljegyző és a koordinációért, vagyongazdálkodásért és humán területekért felelős aljegyző akadályoztatásuk esetén kölcsönösen helyettesítik egymást.”
8. §
A hivatali szmsz 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
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„(2a) A gazdasági igazgatót a 19. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmutató körben akadályoztatása esetén a gazdaságiigazgató-helyettes, ennek hiányában a Gazdasági Igazgató Irodájának munkatársai közül a Gazdasági Igazgató Irodájának ügyrendjében kijelölt személy helyettesíti.”
9. §
A hivatali szmsz 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Főpolgármesteri Hivatal időszerű feladatai végrehajtásának áttekintésére – a hatékony információáramlás biztosítása érdekében – a főjegyző és az általános főpolgármester-helyettes heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart
a) az aljegyzők,
b) a gazdasági igazgató, a gazdaságiigazgató-helyettes,
c) a főosztályvezetők, szervezeti egység vezetése nélkül kinevezett főosztályvezető-helyettesek,
d) a főpolgármester kabinetfőnöke által kijelölt személy,
e) a főpolgármester-helyettesek irodáinak vezetői,
f) a Főjegyzői Iroda vezetője,
g) az önálló osztály vezetője, valamint
h) a főjegyző vagy az általános főpolgármester-helyettes által meghívott más személy
részvételével.”
10. §
A hivatali szmsz 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közpolitikai Munkacsoportot az általános főpolgármester-helyettes vezeti, tagjai
a) a főjegyző,
b) az aljegyzők,
c) a gazdasági igazgató,
d) a főpolgármester kabinetfőnöke által kijelölt személy,
e) a főpolgármester-helyettesek irodáinak vezetői,
f) a Főjegyzői Iroda vezetője, valamint
g) a Klíma- és Környezetügyi Főosztály vezetője.”
11. §
A hivatali szmsz 48. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:
(A FKT-munkacsoport tagjai)
„e) a gazdasági igazgató és
f) a főpolgármester kabinetfőnöke által állandó jelleggel meghívott más személy.”
12. §
A hivatali szmsz 53. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Főpolgármesteri Hivatal időszerű feladatai végrehajtásának az egyes aljegyzők, illetve a gazdasági igazgató feladatkörében történő áttekintése, a szükséges intézkedések megvitatása, valamint az aljegyzők, illetve a gazdasági igazgató tevékenységéről történő rendszeres beszámolás érdekében a főjegyző heti rendszerességgel értekezletet tart az aljegyzők, a gazdasági igazgató és a Főjegyzői Iroda vezetőjének részvételével.
(2) A főjegyzői értekezleten az aljegyzők, illetve a gazdasági igazgató beszámolnak a feladatkörükbe tartozó területeken az aktuális feladatokról, fontosabb ügyekről, felmerülő problémákról és azok lehetséges megoldási irányairól. A főjegyzői értekezlet áttekinti a Fővárosi Közgyűlés és annak bizottságai soron következő ülésén meghozandó döntésekre
irányuló előterjesztések előkészítésének állását.”
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13. §
A hivatali szmsz 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Főpolgármesteri Hivatal termei igénybevételének technikai feltételeit – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály Hivatalüzemeltetési Osztály biztosítja a Koordinációs
Főosztállyal együttműködve.
(1a) A Fővárosi Közgyűlés vagy annak bizottsága ülésén a hangosító- és szavazórendszer, az audiovizuális készülékek, valamint a kapcsolódó technikai eszközök (a továbbiakban együtt: technikai eszközök) működtetését a Koordinációs Főosztály biztosítja.
(1b) A Főpolgármesteri Hivatal termeiben üzembe állított technikai eszközök használata és a technikai eszközöket
érintő változtatás a Koordinációs Főosztály megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársának felügyelete mellett végezhető, aki a használat után ellenőrzi a technikai eszközök üzemképességét.”
14. §
A hivatali szmsz 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A főjegyző a főpolgármester előzetes egyetértésével gyakorolja a következő munkáltatói jogokat:
a) az aljegyző jutalmazása,
b) a gazdasági igazgató jutalmazása, továbbá
c) az önálló szervezeti egység vezetőjének vezetői kinevezése, a kinevezés tartalmának módosítása, felmentése, valamint
jutalmazása.”
15. §
A hivatali szmsz 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az általános főpolgármester-helyettes gyakorolja átruházott munkáltatói jogkörben a belföldi, külföldi kiküldetés,
valamint a szakmai ösztöndíj elfogadásának engedélyezését
a) a főjegyző és az aljegyző,
b) a gazdasági igazgató,
c) a főpolgármester kabinetfőnöke, valamint
d) a főpolgármester-helyettesek irodáinak vezetői
tekintetében.”
16. §
(1) A hivatali szmsz 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A hivatali szmsz 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
17. §
A hivatali szmsz
a) 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 20. § (2) bekezdésében és 21. § (4) bekezdés d) pontjában az „aljegyző” szövegrész
helyébe az „aljegyző, illetve gazdasági igazgató” szöveg,
b) 20. § (1) bekezdésében az „irodavezető” szövegrész helyébe az „irodavezető, a Gazdasági Igazgató Irodáját a gazdasági igazgató” szöveg,
c) 21. § (1) bekezdésében az „aljegyzőtől” szövegrész helyébe az „aljegyzőtől vagy gazdasági igazgatótól” szöveg,
d) 21. § (4) bekezdés c) pontjában az „aljegyzőnek” szövegrész helyébe az „aljegyzőnek, illetve gazdasági igazgatónak”
szöveg,
e) 29. § c) pontjában a „pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „fejlesztésért és üzemeltetésért felelős aljegyző” szöveg,
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

29. alcíme címében az „Aljegyzői” szövegrész helyébe a „Főjegyzői” szöveg,
53. § (3) bekezdésében az „aljegyzők” szövegrész helyébe az „aljegyzők, illetve a gazdasági igazgató” szöveg,
53. § (4) és (5) bekezdésében az „Az aljegyzői” szövegrész helyébe az „A főjegyzői” szöveg,
66. § (1) bekezdés a) pontjában az „aljegyzők” szövegrész helyébe az „aljegyzők, a gazdasági igazgató” szöveg,
69. § (1) bekezdésében az „aljegyző” szövegrészek helyébe az „aljegyző, a gazdasági igazgató” szöveg,
75. § (2) bekezdés b) pontjában az „aljegyző” szövegrész helyébe az „aljegyző, a gazdasági igazgató” szöveg,
89. § (1) bekezdésében az „ülésének” szövegrész helyébe az „ülésének – ideértve a közmeghallgatást is –” szöveg,
2. melléklet 18. pontjában a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző Irodája” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató Irodája” szöveg,
n) 7. mellékletében foglalt táblázat E:37. mezőjében a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző Irodája” szövegrész helyébe a
„Gazdasági Igazgató Irodája” szöveg,
o) 8. mellékletében foglalt táblázat D:12. mezőjében a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató” szöveg
lép.
18. §
Hatályát veszti a hivatali szmsz
a) 29. § d) pontja, továbbá
b) 88. § (1) bekezdésében a „biztosítja az igénybevétel technikai feltételeit és a hangosítást,” szövegrész.
19. §
Ez az utasítás 2022. február 1-jén lép hatályba.
Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

okosvárosér t és részvételiségért
felelős főpolgár mester-helyettes

városüzemeltetésért felelős
főpolgármester-helyettes

humán területekért felelős
főpolgármester-helyettes






Urbanisztikai Osztály
Építészeti Osztály
Tájépítészetii Osztály
Infrastruktúratervezési Osztály

Biztonsági és Vagyonvédelmi Osztály
Hivatalüzemeltetési Osztály
Épületfenntartási és Karbantartási Osztály
Intézményfejlesztési Osztály

 Közlekedési Osztály
 Kommunális Osztály
 Víziközmű Osztály






Fejlesztésért és
Üzemeltetésért Felelős
Aljegyző Irodája

fejlesztésér t és üzemeltetésért
felelős aljegyző

Társadalmi Együttműködési Osztály
Iratkezelési Osztály
Informatikai Osztály
Testületi Működést Támogató Osztály

 Kulturális és Turisztikai Osztály
 Köznevelési és Ifjúságpolitikai Osztály
 Sport Osztály

 Lakásgazdálkodási Osztály
 Szociális Igazgatási és Ellátási Osztály

 Vagyongazdálkodási Osztály
 Közterület-használati Osztály






Koordinációért,
Vagyongazdálkodásért és Humán
Területekért Felelős Aljegyző Irodája

koordinációért, vagyongazdálkodásér t és
humán területekért felelős aljegyző

A Főpolgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

„1. melléklet a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasításhoz

 Számlázási és Adóbevallási Osztály
 Pénzügyi és Számviteli Osztály
 Vagyonnyilvántartási és Kataszteri Osztály

 Költségvetéstervezési Osztály
 Monitoring és Kontrolling Osztály
 Finanszírozásmenedzsment Osztály






Ellenőrzési és Hatósági Osztály
Nyilvántartási Osztály
Pénzforgalmi és Ügyfélszolgálati Osztály
Végrehajtási és Felszámolási Osztály

 Önkormányzati Közbeszerzési és
Beszerzési Osztály
 Hivatali Közbeszerzési és Beszerzési
Osztály
 Támogatás- és Projektmenedzsment
Osztály

 Képviseleti Osztály
 Magánjogi és Okiratszerkesztési Osztály
 Jogi Koordinációs Osztály

 Humánpolitikai Osztály
 Munkaügyi Osztály

 Klímastratégiai Osztály
 Környezeti Monitoring Osztály
 Klímaügyi Koordinációs Osztály

Belső Ellenőrzési Osztály

”

1. melléklet a 2/2022. (I. 28.) főpolgármesteri utasításhoz
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2. melléklet a 2/2022. (I. 28.) főpolgármesteri utasításhoz
1. A hivatali szmsz 3. melléklet 18.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
(A Gazdasági Igazgató Irodája – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„18.1. ellátja a gazdasági igazgató melletti titkársági feladatokat, ennek keretében a gazdasági igazgató tevékenységének szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel, elemzéssel, előkészítő, illetve háttéranyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,”
2. A hivatali szmsz 3. melléklet
2.1. 2.8. pontjában a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző Irodájának” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató Irodájának” szöveg,
2.2. 18. pontja címében és nyitó szövegrészében a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató” szöveg,
2.3. 18.2.1. pontjában és 20.2.1. pontjában az „az aljegyzőnek” szövegrész helyébe az „a gazdasági igazgatónak” szöveg,
2.4. 18.2.3. pontjában és 18.7. pontjában az „az aljegyző” szövegrész helyébe az „a gazdasági igazgató” szöveg,
2.5. 18.4.1. pontjában a „pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági igazgató” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti a hivatali szmsz 3. melléklet 20.2.1. pontjában az „ellenjegyzésre előkészíti a dokumentumokat” szövegrész.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
3/2022. (I. 28.) utasítása
a gazdasági igazgató munkaköre létrehozásával összefüggésben
egyes normatív utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva,
az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja és 13. § (3b) bekezdés a) pontja alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt
táblázat 62. sorában meghatározott tárgykörben,
a 2. alcím tekintetében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 5. sorában meghatározott tárgykörben,
a 3. alcím tekintetében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 5. és 6. sorában meghatározott tárgykörben,
a 4. alcím tekintetében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 49. § (1) bekezdése alapján, a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 46. és 47. sorában meghatározott tárgykörben,
az 5. alcím tekintetében a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 49. § (1) bekezdése alapján
a gazdasági igazgató munkaköre létrehozásával összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. A Fővárosi Önkormányzat pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
utalványozás, érvényesítés és teljesítés igazolás rendjéről szóló 35/2019. (XII. 14.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes
utasítás módosítása
1. §
A Fővárosi Önkormányzat pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítés igazolás rendjéről szóló 35/2019. (XII. 14.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás
a) 4. § (2) bekezdésében az „ , általános jelleggel kijelölt aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági vezető” szöveg,
b) 12. §-ában a „pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági vezető” szöveg
lép.
2. A Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására
vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás módosítása
2. §
A Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott gazdasági társaságok havi finanszírozására
vonatkozó döntések előkészítésének eljárásrendjéről szóló 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás [a továbbiakban:
15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A likviditási tervvel összefüggő döntés-előkészítő feladatok koordinálására és a szükséges szakmai egyeztetések
lefolytatására – állandó munkacsoportként – likviditási finanszírozási munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) jön
létre, amelynek vezetője a gazdasági igazgató, tagjai
a) az általános főpolgármester-helyettes tevékenységét támogató irodának az általános főpolgármester-helyettes által kijelölt köztisztviselője,
b) a főpolgármester kabinetfőnöke feladatkörébe tartozó közfeladatot ellátó gazdasági társaság vonatkozásában a Főpolgármesteri Irodának a főpolgármester kabinetfőnöke által kijelölt köztisztviselője,
c) a gazdasági társaság által ellátott közfeladattal összefüggő feladatok ellátásáért felelős főpolgármester-helyettes tevékenységét támogató irodának a főpolgármester-helyettes által kijelölt köztisztviselője,
d) a főjegyző által kijelölt köztisztviselő,
e) a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály vezetője, valamint
f) a gazdasági társaság által ellátott közfeladattal összefüggő feladatok ellátásáért felelős önálló szervezeti egység (a továbbiakban: szakfőosztály) vezetője.”
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3. §
A 15/2020. (VI. 11.) főpolgármesteri utasítás 4. § (4) bekezdésében a „pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági igazgató” szöveg lép.
3. A „Részvételi költségvetési projektek” céljellegű elkülönített kiadási előirányzat felhasználására vonatkozó döntés
előkészítésének és végrehajtásának különös szabályairól szóló 3/2021. (II. 9.) főpolgármesteri utasítás módosítása
4. §
A „Részvételi költségvetési projektek” céljellegű elkülönített kiadási előirányzat felhasználására vonatkozó döntés
előkészítésének és végrehajtásának különös szabályairól szóló 3/2021. (II. 9.) főpolgármesteri utasítás 1. § (1) bekezdés
c) pontjában a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató” szöveg lép.
4. A Beszerzés Munkacsoport létrehozásáról szóló 7/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás módosítása
5. §
A Beszerzés Munkacsoport létrehozásáról szóló 7/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás 2. § d) pontjában a „Pénzügyekért Felelős Aljegyző” szövegrész helyébe a „Gazdasági Igazgató” szöveg lép.
5. A Hivatalstratégiai Munkacsoport létrehozásáról szóló 11/2021. (VI. 29.) főpolgármesteri utasítás módosítása
6. §
A Hivatalstratégiai Munkacsoport létrehozásáról szóló 11/2021. (VI. 29.) főpolgármesteri utasítás 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkacsoportot a főjegyző vezeti, tevékenységében
a) a Főpolgármesteri Iroda – a főpolgármester kabinetfőnöke által kijelölt – köztisztviselője,
b) az általános főpolgármester-helyettes munkáját segítő iroda – az általános főpolgármester-helyettes által kijelölt – önkormányzati főtanácsadója vagy önkormányzati tanácsadója,
c) az aljegyzők,
d) a gazdasági igazgató,
e) a Főjegyzői Iroda vezetője,
f) a Főjegyzői Iroda szervezetfejlesztési szakreferens munkatársa,
g) a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály vezetője,
h) a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője,
i) a Koordinációs Főosztály Társadalmi Együttműködési Osztály vezetője, valamint
j) a Hivatal négy önként jelentkező, évenként pályázat útján kiválasztott köztisztviselője
vesz részt.”
6. Záró rendelkezések
7. §
Ez az utasítás 2022. február 1-jén lép hatályba.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

2022. január 28.
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
4/2022. (I. 28.) utasítása
a Városháza Munkacsoport létrehozásáról szóló
6/2021. (III. 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.) főpolgármesteri
utasítás 51. § (1) és (2) bekezdése alapján a Városháza Munkacsoport létrehozásáról szóló 6/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §
(1) A Városháza Munkacsoport létrehozásáról szóló 6/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás [a továbbiakban:
6/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás] 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:
(A munkacsoportot a fejlesztésért és üzemeltetésért felelős aljegyző vezeti, tevékenységében)
„e) a Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály,
f) a Klíma- és Környezetügyi Főosztály, valamint
g) a Várostervezési Főosztály”
(vesz részt.)
(2) A 6/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás 2. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés d)–f) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés d)–g) pontjában” szöveg lép.
2. §
Ez az utasítás 2022. február 1-jén lép hatályba.

s

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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IV. rész
Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
3/2022. (I. 28.) utasítása
a gazdasági igazgató munkaköre létrehozásával összefüggésben
egyes normatív utasítások módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva,
az 1. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 63. sorában meghatározott tárgykörben,
a 2. alcím tekintetében 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 3. alcím tekintetében 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 gazdasági igazgató munkaköre létrehozásával összefüggésben egyes normatív utasítások módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.
1. A Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
utalványozás, érvényesítés és a teljesítés igazolása rendjéről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás módosítása
1. §
A Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és a teljesítés igazolása rendjéről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás 10. § (2) bekezdésében a
„pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági vezető” szöveg lép.
2. A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.)
főjegyzői utasítás módosítása
2. §
A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás
a) 4. § nyitó szövegrészében a „pénzügyekért felelős aljegyző” szövegrész helyébe a „gazdasági igazgató” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében az „aljegyző” szövegrész helyébe az „aljegyző és a gazdasági igazgató” szöveg
lép.
3. Az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás módosítása
3. §
Az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás 18. § nyitó szövegrészében a „valamint
az aljegyző” szövegrész helyébe az „a gazdasági igazgató, valamint az aljegyző” szöveg lép.
4. Záró rendelkezések
4. §
Ez az utasítás 2022. február 1-jén lép hatályba.

s

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

2022. január 28.
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V. rész
47/2022. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat
A Fővárosi Közgyűlés megválasztja az eseti bizottság felállításáról szóló 2/2022. (I. 28.) normatív határozat szerinti
eseti bizottság tagjait:
– a bizottság elnöke és képviselő tagja: Niedermüller Péter
– a bizottság alelnöke és képviselő tagja: Baranyi Krisztina
– a bizottság képviselő tagja: Pikó András
– a bizottság nem képviselő tagja: Kovács Alex Gábor
– a bizottság nem képviselő tagja: dr. Szigeti Flóra.

s
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