Az előterjesztés 1. sz. melléklete

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
…/2013. (

) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.18.)
Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 61. § (2) bekezdés a) pontjában ”Az Mötv. 27. §
(7) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Mötv. 23. § (7) bekezdésében” szöveg lép.

2. §
Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke) „2. Gazdasági Bizottság” cím a következő 2.33. ponttal
egészül ki:
„2.33. Dönt a „Közraktárak” épületegyüttesben található helyiségek kedvezményes
hasznosításáról, valamint e helyiségek hasznosítása során bérleti díj kedvezmény
nyújtásáról.
40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2)”

3. §
Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 3.1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat; továbbá a film-, fénykép-,
televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos

vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, vagy az alkalmankénti rakodáshoz,
költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához szükséges közterülethasználat kivételével – a közterület-használati ügyekben.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (2)”

4. §
Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím 3.3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. Dönt – a tíz évet meghaladó időtartamú közterület-használat; továbbá a film-, fénykép-,
televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, az építési, szerelési munkával kapcsolatos
vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz, az alkalmankénti rakodáshoz,
költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához szükséges közterülethasználat kivételével – a Hősök terére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás
tárgyában.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 32. §”

5. §
Az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke) „3. Közterület-hasznosítási Bizottság” cím a következő 3.5.
ponttal egészül ki:
„3.5. Dönt a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdésében meghatározott
kivétellel a közterület-használati hozzájárulás tárgyában pályázati eljárás alkalmazásáról, a
pályázatok elbírálásáról, az elbírálási határidő meghosszabbításáról, a pályázat nyerteséről
és a szerződéskötésről.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 14. § (1),(3), 19. § (1)-(2) és (5)”

6. §
Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím 8.3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a Vagyonrendelet 23. § (1)
bekezdés a)-b) pontjában nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog változásával nem járó tulajdonosi jogokat.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)”

7. §
Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím 8.15. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.15. Dönt, film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez; az építési,
szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez, fennmaradásához; betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz;
az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos
használatához szükséges közterület-használat tárgyában, ideértve a Hősök terét is.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (3), 32. §”

8. §
Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke) „8. Vagyongazdálkodás” cím a következő 8.21.-8.23 ponttal
egészül ki:
„8.21. Dönt a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés
jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek
(ideértve a közterület-használati díjnak) meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés
eredményének
jóváhagyásáról,
valamint
a
jogellenes
közterület-használat
következményeiről.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 33. § (2)

8.22. Dönt egyszemélyes társaság esetén közvetlenül, többszemélyes társaságnál pedig a
társaság legfőbb szervének döntését megelőzően a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő egyes – a Vagyonrendelet 5. mellékletében felsorolt – társaságok vonatkozásában az
igazgatóság tagjai, az ügyvezető, valamint a cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb
munkáltatói vagy megbízói jogok gyakorlásáról, amennyiben a társasági szerződés alapján e
jogok gyakorlása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 56. § (3)

8.23. A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonában lévő – a
Vagyonrendelet 6. mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok)
vonatkozásában az e leányvállalatok legfőbb szervének egyes – a BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratában a Fővárosi Önkormányzat által
magához vont – hatáskörei közül az alábbiakat közvetlenül gyakorolja:
8.23.1 a leányvállalat felügyelő bizottsága tagjainak és elnökének megválasztása,
visszahívása és díjazásának megállapítása;
8.23.2. a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának
javaslatára a leányvállalat vezető tisztségviselőinek (igazgatósági tagok, ügyvezető(k),
vezérigazgató), valamint cégvezetőinek megválasztása, kinevezése, visszahívása,
díjazásuk megállapítása.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 57. § (1)”

9. §
Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke) „10. Egyéb hatáskörök” cím 10.7. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás ellátására megkötött szerződés
határozott ideje lejár, vagy a közszolgáltató más okból nem képes a közszolgáltatás
ellátására, legfeljebb hat hónap időtartamra – pályázat nélkül is – megbízást adhat a
közszolgáltatás teljesítésére, míg a közszolgáltató pályázaton történő kijelölésére nem kerül
sor.
14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (2)”

10. §
Az SZMSZ a 14. melléklet (1. A tanácsnokok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által
biztosított egyszeri alapellátás) „1.1. Alapellátás” pont 1.1.5. alpontjában ”maximum 2 fő”
szövegrész helyébe „1 fő” szöveg lép.

11. §
Az SZMSZ a 15. melléklet (1. A bizottságok működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által
biztosított egyszeri alapellátás) „1.1. Alapellátás” pont 1.1.5. alpontjában ”maximum 3 fő”
szövegrész helyébe „maximum 2 fő” szöveg lép.

12. §
Hatályát veszti az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a
főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „6. Egészségügyi, szociális, sport” cím
6.9. pontja és a „10. Egyéb hatáskörök” cím 10.6. pontja.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Tarlós István
főpolgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

Az SZMSZ kéziratának lezárását követően a Fővárosi Közgyűlés számos egyéb rendeletet
alkotott, módosított, és döntött a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről is. Az
elfogadott új rendeletek egy része érinti a megalkotott SZMSZ-nek a Közgyűlés által
önkormányzati rendeletében átruházott hatáskörök jegyzékéről szóló azon mellékleteit is,
amelyeken ezeket az új átruházott hatásköröket át kell vezetni. A létszámcsökkentés
érintette a bizottságok és a tanácsnokok munkáját segítő titkársági feladatkört ellátók
álláshelyét is. Ez a létszám megjelenik az SZMSZ-nek a tanácsnokok, bizottságok
működéséhez a Fővárosi Önkormányzat által biztosított egyszeri alapellátásról rendelkező
mellékleteiben ezért azok pontosítása szükséges. Ezen mellékletek technikai jellegű
módosítására tesz javaslatot a rendelet-tervezet.
Az rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént. A hatásvizsgálat során megállapításra
került, hogy a rendelet-módosítás megalkotása az Mötv. és a Jat. előírásai megtartása
érdekében szükséges, mivel csak így biztosítható, hogy az új SZMSZ hiánytalanul
tartalmazza a Közgyűlés átruházott hatásköreinek felsorolását. Ennek elmaradása esetén
nem valósulna meg az az Alaptörvényben megfogalmazott követelmény, hogy az
önkormányzati rendelet más jogszabállyal, így az önkormányzat más rendeleteivel sem lehet
ellentétes. Az SZMSZ javasolt – technikai jellegű – módosításának elfogadása esetén
megteremtődik az összhang az SZMSZ mellékleteiben található hatásköri jegyzékek és az
azok alapjául szolgáló, más fővárosi önkormányzati rendeletekben található egyes hatásköri
szabályok között. Miután jelen rendelet-tervezet csak technikai jellegű javaslatokat fogalmaz
meg, ezért annak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai, környezeti és egészségi
következményei, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket, adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai nincsenek. A Főpolgármesteri Hivatal létszámcsökkentéséről Fővárosi
Közgyűlés a 2013. február 27-ei ülésen külön napirendi pont keretében tárgyalt. Ekkor került
sor ezen intézkedések hatásainak vizsgálatára és testületi döntés meghozatalára a
költségvetési rendelet szükséges módosításának előkészítésére.
A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást
szerezzen a készülő rendelet-tervezetről.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ-ben az Mötv. szabályaira történő hivatkozás során elírás történt, ennek
kijavítására tesz javaslatot a tervezet.

Az 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 17/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletével módosította a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben
foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás
átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás
átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 5. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás
átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

Az 6. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés a 9/2013. (III. 18.) önkormányzati rendeletével módosította a Budapest
Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás
átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 7. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletét. Az ebben foglalt hatáskörátruházás átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 8. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy., valamint a 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy.
rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
Az e rendeletekben foglalt rendelkezések átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 9. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III.
18.) önkormányzati rendeletét. Az ebben foglalt hatáskör-átruházás átvezetésére tesz
javaslatot a tervezet.

A 10. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén döntött a Főpolgármesteri Hivatal
létszámának csökkentéséről. Ez érinti a tanácsnokok munkáját segítő titkársági feladatkört
ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökkentés mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot
a tervezet.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-ei ülésén döntött a Főpolgármesteri Hivatal
létszámának csökkentéséről. Ez érinti a bizottságok munkáját segítő titkársági feladatkört
ellátók álláshelyeit is. Ezen létszámcsökkentés mellékletet érintő átvezetésére tesz javaslatot
a tervezet.

A 12. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III.
18.) önkormányzati rendeletét, valamint megalkotta a Budapesten megrendezésre kerülő
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi
támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 19/2013. (III. 20.) önkormányzati rendeletét. Az e rendeletekben foglalt
rendelkezések átvezetésére tesz javaslatot a tervezet.

A 13.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet

(hatályos szöveg)

(módosított szöveg)

61. §
(1) A Közgyűlés az Mötv. 23. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint
együttműködik
a
kerületi
önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés kiterjed:
a) Az Mötv. 27. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerinti feladat- és
hatáskörök
átadását
biztosító
önkormányzati döntés előkészítésére és
egyeztetésére,
b) az átadott feladat- és hatáskörökkel
kapcsolatban évenként legalább egyszeri
egyeztetésre,
c) törvényben meghatározottakra és
d) konzultációs fórum működtetésére a
fővárosi és a kerületi közterületfelügyeletek
tevékenységének
összehangolása céljából.
(3) A főpolgármester a közgyűlési
határozat
alapján
lefolytatott
tárgyalásairól a Közgyűlést a soron
következő ülésén köteles tájékoztatni.

61. §
(1) A Közgyűlés az Mötv. 23. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint
együttműködik
a
kerületi
önkormányzatokkal.
(2) Az együttműködés kiterjed:
a) az Mötv. 23. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerinti feladat- és
hatáskörök
átadását
biztosító
önkormányzati döntés előkészítésére és
egyeztetésére,
b) az átadott feladat- és hatáskörökkel
kapcsolatban évenként legalább egyszeri
egyeztetésre,
c) törvényben meghatározottakra és
d) konzultációs fórum működtetésére a
fővárosi és a kerületi közterületfelügyeletek
tevékenységének
összehangolása céljából.
(3) A főpolgármester a közgyűlési
határozat
alapján
lefolytatott
tárgyalásairól a Közgyűlést a soron
következő ülésén köteles tájékoztatni

9. melléklet a 11/2013. (III. 18) Főv. Kgy.
rendelethez

9. melléklet a 11/2013. (III. 18) Főv. Kgy.
rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati A Közgyűlés által önkormányzati
rendeletben
a
bizottságokra rendeletben
a
bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke
átruházott hatáskörök jegyzéke
2. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

2. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

…

…

2.32. Dönt portfólió vagyonrész vagy
vagyontömege értékesítése esetén 50
millió forint együttesen számított forgalmi
értékig az értékesítésről, továbbá a
vagyongazdálkodási
szerződés

2.32. Dönt portfólió vagyonrész vagy
vagyontömege értékesítése esetén 50
millió forint együttesen számított forgalmi
értékig az értékesítésről, továbbá a
vagyongazdálkodási
szerződés

megkötéséről,
feltéve,
hogy
az
együttesen értékesített, egy adott
gazdasági
társaságban
meglévő
társasági részesedések egyedi forgalmi
értéke nem haladja meg az 50 millió
forintot.

megkötéséről,
feltéve,
hogy
az
együttesen értékesített, egy adott
gazdasági
társaságban
meglévő
társasági részesedések egyedi forgalmi
értéke nem haladja meg az 50 millió
forintot.

22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) c)

22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 60. § (3) c)

2.33.
Dönt
a
„Közraktárak”
épületegyüttesben
található
helyiségek
kedvezményes
hasznosításáról,
valamint
e
helyiségek hasznosítása során bérleti
díj kedvezmény nyújtásáról.
40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. r. 35. § (2)
3. KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI
BIZOTTSÁG

3. KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI
BIZOTTSÁG

3.1. Dönt - a tíz évet meghaladó
időtartamú közterület-használat, valamint
a film-, fénykép-, televízió-, videó- és
hangfelvétel készítéséhez, az építési,
szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék
összegyűjtésére
szolgáló
konténerek
elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
betonpumpa
elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz
szükséges
közterület-használat
kivételével - a közterület-használati
ügyekben, határoz továbbá a közterülethasználat és az egyéb ellenszolgáltatás
értékarányossága
kérdésében.
A
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben
meghatározott kivétellel a Közterülethasznosítási Bizottság a pályáztatást
elrendelő külön döntése esetén a
közterület-használati
hozzájárulás
tárgyában
pályázati
eljárás
alkalmazásával dönthet.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (1),
10/A. § (1), 10/F. § (1)-(2) és (5)
…
3.3. Dönt - a tíz évet meghaladó
időtartamú közterület-használat, valamint
a film-, fénykép-, televízió-, videó- és
hangfelvétel készítéséhez, az építési,

3.1. Dönt – a tíz évet meghaladó
időtartamú
közterület-használat;
továbbá a film-, fénykép-, televízió-,
videó- és hangfelvétel készítéséhez,
az
építési,
szerelési
munkával
kapcsolatos
vagy
hulladék
összegyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási
munkálatokhoz,
vagy
az
alkalmankénti
rakodáshoz,
költözéshez szükséges közterületi
helyszín kizárólagos használatához
szükséges
közterület-használat
kivételével – a közterület-használati
ügyekben.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (2)

…
3.3. Dönt – a tíz évet meghaladó
időtartamú
közterület-használat;
továbbá a film-, fénykép-, televízió-,
videó- és hangfelvétel készítéséhez,

szerelési munkával kapcsolatos vagy
hulladék
összegyűjtésére
szolgáló
konténerek
elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
betonpumpa
elhelyezéséhez,
daruzási
munkálatokhoz,
az
alkalmankénti
rakodáshoz, költözéshez szükséges
közterületi
helyszín
kizárólagos
használat
tárgyában
szükséges
közterület-használat kivételével - a
Hősök terére vonatkozó közterülethasználati hozzájárulás tárgyában.
33/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. r. 5. §

az
építési,
szerelési
munkával
kapcsolatos
vagy
hulladék
összegyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez,
fennmaradásához,
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási
munkálatokhoz,
az
alkalmankénti
rakodáshoz, költözéshez szükséges
közterületi
helyszín
kizárólagos
használatához szükséges közterülethasználat kivételével – a Hősök terére
vonatkozó
közterület-használati
hozzájárulás tárgyában.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 32.
3.5. Dönt a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy.
rendelet 14. § (3) bekezdésében
meghatározott kivétellel a közterülethasználati hozzájárulás tárgyában
pályázati eljárás alkalmazásáról, a
pályázatok elbírálásáról, az elbírálási
határidő
meghosszabbításáról,
a
pályázat
nyerteséről
és
a
szerződéskötésről.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 14. § (1),(3),
19. § (1)-(2) és (5)

10. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

10. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

A Közgyűlés által önkormányzati A Közgyűlés által önkormányzati
rendeletben
a
főpolgármesterre rendeletben
a
főpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke
átruházott hatáskörök jegyzéke
8. VAGYONGAZDÁLKODÁS

8. VAGYONGAZDÁLKODÁS

…
8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri
Hivatal
épülete
tekintetében
a
Vagyonrendelet 23.§ (1) bekezdésében
nem szabályozott egyéb – a tulajdonjog
változásával nem járó - tulajdonosi
jogokat.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3)

…
8.3. Gyakorolja a Főpolgármesteri
Hivatal
épülete
tekintetében
a
Vagyonrendelet 23. § (1) bekezdés a)b) pontjában nem szabályozott egyéb
– a tulajdonjog változásával nem járó tulajdonosi jogokat.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 23. § (3

…

…

8.15. A főpolgármester dönt
8.15.1. film-, fénykép-, televízió-, videóés hangfelvétel készítéséhez,
8.15.2. az építési, szerelési munkával
kapcsolatos
vagy
hulladék
összegyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez, fennmaradásához,
8.15.3. betonpumpa elhelyezéséhez,
daruzási munkálatokhoz,
8.15.4. az alkalmankénti rakodáshoz,
költözéshez
szükséges
közterületi
helyszín
kizárólagos
használatához
szükséges
közterület-használat
tárgyában.
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. 5. § (5)
…
8.20. Közzéteszi a Főpolgármesteri
Hivatal budapest.hu internetes portálján
a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet
hatálya alá tartozó helyiségekkel történő
gazdálkodással összefüggő - a nettó
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű - helyiségértékesítésre, egyéb
hasznosításra vonatkozó szerződések
megnevezését, tárgyát, a szerződést
kötő felek nevét, a szerződés értékét, a
határozott
időre
kötött
szerződés
esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait a szerződés
létrejöttétől számított 60 napon belül.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 34. §

8.15. Dönt, film-, fénykép-, televízió-,
videó- és hangfelvétel készítéséhez;
az
építési,
szerelési
munkával
kapcsolatos
vagy
hulladék
összegyűjtésére szolgáló konténerek
elhelyezéséhez,
fennmaradásához;
betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási
munkálatokhoz;
az alkalmankénti
rakodáshoz, költözéshez szükséges
közterületi
helyszín
kizárólagos
használatához szükséges közterülethasználat tárgyában, ideértve a Hősök
terét is.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (3),
32. §

…
8.20. Közzéteszi a Főpolgármesteri
Hivatal budapest.hu internetes portálján
a 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet
hatálya alá tartozó helyiségekkel történő
gazdálkodással összefüggő - a nettó
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű - helyiségértékesítésre, egyéb
hasznosításra vonatkozó szerződések
megnevezését, tárgyát, a szerződést
kötő felek nevét, a szerződés értékét, a
határozott
időre
kötött
szerződés
esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait a szerződés
létrejöttétől számított 60 napon belül.
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. r. 34. §
8.21. Dönt a filmforgatási célú
közterület-használatra
vonatkozó
hatósági szerződés jóváhagyásáról
vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a
jóváhagyás
egyedi
feltételeinek
(ideértve
a
közterület-használati
díjnak)
meghatározásáról,
a
kérelmezővel
tartott
egyeztetés
eredményének
jóváhagyásáról,
valamint a jogellenes közterülethasználat következményeiről.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 33. § (2)

8.22. Dönt egyszemélyes társaság
esetén közvetlenül, többszemélyes
társaságnál pedig a társaság legfőbb
szervének döntését megelőzően a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában
lévő egyes –a Vagyonrendelet 5.
mellékletében felsorolt – társaságok
vonatkozásában
az
igazgatóság
tagjai, az ügyvezető, valamint a
cégvezető, vezérigazgató feletti egyéb
munkáltatói vagy megbízói jogok
gyakorlásáról amennyiben a társasági
szerződés alapján e jogok gyakorlása
a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 56. § (3)
8.23. A BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési
Központ
Zrt.
tulajdonában lévő – a Vagyonrendelet
6. mellékletében felsorolt – gazdasági
társaságok
(leányvállalatok)
vonatkozásában az e leányvállalatok
legfőbb szervének egyes – a BVK
HOLDING
Budapesti
Városüzemeltetési
Központ
Zrt.
mindenkori alapító okiratában a
Fővárosi Önkormányzat által magához
vont – hatáskörei közül az alábbiakat
közvetlenül gyakorolja:
8.23.1 a leányvállalat felügyelő
bizottsága tagjainak és elnökének
megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
8.23.2. a BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zrt.
Igazgatóságának
javaslatára
a
leányvállalat
vezető
tisztségviselőinek
(igazgatósági
tagok,
ügyvezető(k),
vezérigazgató),
valamint
cégvezetőinek
megválasztása,
kinevezése,
visszahívása,
díjazásuk megállapítása.
22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. r. 57. § (1)
6. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS, SPORT

6. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS,
SPORT

6.8 A gyermekönkormányzat és a fiatal 6.8 A gyermekönkormányzat és a fiatal
felnőtt, a szülő (törvényes képviselő)

panaszával
a
főpolgármesterhez
fordulhat, ha a panaszt az intézmény
vezetője, az Érdekképviseleti Fórum a
benyújtástól számított 15 napon belül
nem vizsgálta ki, illetve nem intézkedett,
vagy az intézkedéssel nem ért egyet,
valamint nem küld értesítést a vizsgálat
eredményéről.
22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. r. 3/B. § (4),
7. § (3), 12. § (4)

felnőtt, a szülő (törvényes képviselő)
panaszával
a
főpolgármesterhez
fordulhat, ha a panaszt az intézmény
vezetője, az Érdekképviseleti Fórum a
benyújtástól számított 15 napon belül
nem vizsgálta ki, illetve nem intézkedett,
vagy az intézkedéssel nem ért egyet,
valamint nem küld értesítést a vizsgálat
eredményéről.
22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. r. 3/B. § (4),
7. § (3), 12. § (4)

6.9 . Nemzetközi sportesemény szervező
bizottságába tagot (tagokat) delegál.
6.9 Hatályát veszti!
57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. r. 2. § (8)
10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

10. EGYÉB HATÁSKÖRÖK

10.5. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a
Környezetvédelmi Alapból nyújtandó
támogatással kapcsolatos nyilvános
pályázat
feltételeire
és
eljárási
szabályaira,
továbbá
a
pályázati
felhívásra, részletes pályázati kiírására,
a beérkezett pályázatok elbírálására és a
pályázati zárójelentésre.
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. § (1) és
(2)

10.5. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a
Környezetvédelmi Alapból nyújtandó
támogatással kapcsolatos nyilvános
pályázat
feltételeire
és
eljárási
szabályaira,
továbbá
a
pályázati
felhívásra, részletes pályázati kiírására,
a beérkezett pályázatok elbírálására és a
pályázati zárójelentésre.
12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §(1) és
(2)

10.6. A Fővárosi Önkormányzat nevében
megköti
a
kéményseprő-ipari 10.6. Hatályát veszti!
közszolgáltatás ellátására vonatkozó
szerződést.
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (1)
10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező
közszolgáltatás ellátására megkötött
szerződés határozott ideje lejár vagy a
Szolgáltató más okból nem képes a
közszolgáltatás ellátására, legfeljebb hat
hónap időtartamra - pályázat nélkül megbízást adhat a közszolgáltatás
teljesítésére,
míg
a
Szolgáltató
pályázaton történő kijelölésére nem kerül
sor.
74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. 9. § (4)

10.7. Ha a kéményseprő-ipari kötelező
közszolgáltatás ellátására megkötött
szerződés határozott ideje lejár, vagy
a közszolgáltató más okból nem
képes a közszolgáltatás ellátására,
legfeljebb hat hónap időtartamra –
pályázat nélkül is – megbízást adhat a
közszolgáltatás teljesítésére, míg a
közszolgáltató pályázaton történő
kijelölésére nem kerül sor.
14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. r. 4. § (2)

14. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

14. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

1. A tanácsnokok működéséhez a 1. A tanácsnokok működéséhez a
Fővárosi
Önkormányzat
által Fővárosi
Önkormányzat
által
biztosított egyszeri alapellátás
biztosított egyszeri alapellátás
1.1. Alapellátás:

1.1. Alapellátás:

…
1.1.5. a tanácsnok munkáját segítő 1 fő,
1.1.5. a tanácsnok munkáját segítő akik lehetnek titkársági feladatkört ellátó
maximum 2 fő, akik lehetnek titkársági köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot
feladatkört ellátó köztisztviselők, illetve végző ügykezelők.
ügyviteli feladatot végző ügykezelők.
…

15. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

15. melléklet a 11/2013. (III.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

1.A bizottságok működéséhez a
1.A bizottságok működéséhez a
Fővárosi
Önkormányzat
által
Fővárosi
Önkormányzat
által
biztosított egyszeri alapellátás
biztosított egyszeri alapellátás
1.1. Alapellátás:

1.1. Alapellátás:
…

1.1.5. a bizottság munkáját segítő,
bizottságonként maximum 3 fő, akik
lehetnek titkársági feladatkört ellátó
köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot
végző ügykezelők.

…

1.1.5. a bizottság munkáját segítő,
bizottságonként maximum 2 fő, akik
lehetnek titkársági feladatkört ellátó
köztisztviselők, illetve ügyviteli feladatot
végző ügykezelők.

