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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
35/2019. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, 

valamint az egyes kapcsolódó fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése 

az 1–3. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva;

a 4. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (1)–(3) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva;

az 5–7. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva;

a 8. § vonatkozásában a lakások és helyiségek bérleté-
re, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) be-
kezdésében, 42. § (2) bekezdésében, valamint 80. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában megha-
tározott feladatkörben eljárva;

a 9. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva;

a 10. § vonatkozásában a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § 
(4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)–c) pont-
jaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és 
a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban megha-
tározott feladatkörében eljárva;

a 11. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 63/A. § r) pontjában és a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva;

a 12. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítésé-
ről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi 
LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 
(4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatköré-
ben eljárva;

a 13. § vonatkozásában a lakások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-
bályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 
9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) 
bekezdésében, 13. § (1)–(2) bekezdésében, 15. §, 17. § 
(2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §, 20. § (3) 
bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdé-
sében, 27. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében, 
33. § (3) bekezdésében, 34. § és 35. § (2) bekezdésében, 
a 80. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva  
a következőket rendeli el:

1. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) 

Főv. Kgy. rendelet módosítása

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 12. § (6)–(7) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„(6) Sürgősségi indítványt írásban terjeszthet elő a fő-
polgármester, a főpolgármester-helyettesek, a főjegyző, a 
bizottságok, a tanácsnok, valamint együttesen öt képvise-
lő. A nem a főpolgármester által előterjesztett sürgőssé-
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gi indítványt a főpolgármesternél – az indokok megjelö-
lésével – az ülést megelőző második napon 12 óráig lehet 
előterjeszteni.

(7) A Közgyűlés elé önkormányzati rendelettervezetet 
sürgősségi indítvánnyal csak a főpolgármester terjeszt-
het elő. Egyebekben a sürgősségi indítványra is alkal-
mazni kell a 8. §-ban foglaltakat.”

(2) Az R. 38. § (2) bekezdésében a „20%-a” szöveg-
rész helyébe a „25%-a” szöveg, a 38. § (3) bekezdésében 
a „10%-a” szövegrész helyébe a „12,5%-a” szöveg lép.

(3) Az R. III. fejezete a következő 18/A. alcímmel 
egészül ki:

„18/A. A képviselőcsoport

38/A. § (1) A képviselők a képviselői tevékenységük 
összehangolására legalább két tagból álló képviselőcso-
portot alakíthatnak.

(2) Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak le-
het a tagja.

(3) A képviselőcsoport a működési rendjét maga ala-
kítja ki, vezetőjét a tagjai közül választja meg.

(4) A képviselőcsoport megszűnik, ha a tagjainak a 
száma harminc napot meghaladóan két fő alá csökken.

(5) A képviselőcsoport megalakulását, az adatokban 
bekövetkezett változást, továbbá a képviselőcsoport meg-
szűnését a képviselőcsoport vezetője a megalakulástól, a 
megszűnéstől vagy a változás bekövetkezésétől számított 
öt napon belül a főpolgármesternek írásban bejelenti. 

(6) A képviselőcsoportot a jogai gyakorlásában a kép-
viselőcsoport vezetője képviseli.

(7) A képviselőcsoport működéséhez a feltételeket a 
költségvetési keretéből kell biztosítani. A képviselőcso-
port költségvetési kerete havonta a Fővárosi Önkor-
mányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott éves ke-
ret egytizenketted része.”

(4) Az R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„59. § (1) A Közgyűlés Budapest Főváros Főpolgár-
mesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre.

(2) A Főpolgármesteri Hivatal feladatait az Mötv. 
84. § (1) bekezdése határozza meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatal főosztályokra, törzska-
ri irodákra, valamint önálló osztályokra tagozódik. A fő-
osztályok és az irodák osztályokra tagozódhatnak.

(4) A Főpolgármesteri Iroda vezetője a főpolgármes-
ter kabinetfőnöke.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működé-
si rendjét a főjegyző javaslatára a főpolgármester az irá-
nyítási jogkörében kiadott normatív utasításban állapít-
ja meg.

(6) A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszá-
mát az önkormányzat éves költségvetési rendelete hatá-
rozza meg.

(7) A Főpolgármesteri Hivatal munkarendjét, va-
lamint az ügyfélfogadás rendjét a 12. melléklet tartal-
mazza.”

(5) Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. mellék-
lete lép.

(6) Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(7) Az R. 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(8) Az R. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Az R.
a) 16. § (5) bekezdésében a „kizárólag a meghívóval 

együtt” szövegrész helyébe az „– a főpolgármester ál-
tal sürgősségi indítvány kivételével – kizárólag a meg-
hívóval együtt” szöveg,

b) 56. § (2) bekezdésében a „főpolgármester állapítja 
meg” szövegrész helyébe a „főpolgármester normatív 
utasításban állapítja meg” szöveg,

c) 7. melléklet 2.4. pontjában az „A városfejlesztési fő-
polgármester-helyettes közreműködésével írásos vé-
leményt ad” szövegrész helyébe az „Írásos véleményt 
ad” szöveg,

d) 7. melléklet 2.5. pontjában az „A városfejlesztési fő-
polgármester-helyettes és a főépítész közreműködésé-
vel tájékoztatást ad” szövegrész helyébe a „Tájékozta-
tást ad” szöveg,

e) 7. melléklet 2.6. pontjában az „A városfejlesztési fő-
polgármester-helyettes és a főépítész közreműködésé-
vel véleményezi” szövegrész helyébe a „Véleménye-
zi” szöveg,

f) 7. melléklet 6.5. pontjában az „A pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes előkészítésével és javaslata alapján 
kifogással él” szövegrész helyébe a „Kifogással él” 
szöveg,

g) 7. melléklet 8.1. pontjában az „A pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes bevonásával igazolja” szövegrész 
helyébe az „Igazolja” szöveg,

h) 7. melléklet 8.2. pontjában az „A pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes bevonásával felmondhatja” szöveg-
rész helyébe a „Felmondhatja” szöveg,

i) 7. melléklet 8.3. pontjában az „A pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes bevonásával felmondhatja” szöveg-
rész helyébe a „Felmondhatja” szöveg,

j) 7. melléklet 12.2. pontjában az „A főjegyző és a pénz-
ügyi főpolgármester-helyettes bevonásával gondosko-
dik” szövegrész helyébe a „Gondoskodik” szöveg

lép.

(2) Az R. 
a) 40. § (2) bekezdésében, 6. melléklet 3.1. pontjában, 6. 

melléklet 3.2. pontjában, 6. melléklet 3.3. pontjában, 
6. melléklet 5. alcímének címében, 6. melléklet 7.15. 
pontjában, 6. melléklet 7.16. pontjában, 9. melléklet 
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2.1. pontjában, 9. melléklet 2.2. pontjában, 9. mellék-
let 2.3. pontjában, 9. melléklet 3. alcímének címében, 
9. melléklet 4.3. pontjában, 9. melléklet 4.4. pontjá-
ban, 9. melléklet 4.5. pontjában, 10. melléklet 8.2. 
pontjában, 10. melléklet 8.12. pontjában a „Tulajdo-
nosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási” szöveg-
rész helyébe a „Tulajdonosi” szöveg,

b) 8. melléklet 41. pontjában az „A Tulajdonosi, Gazda-
sági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslatának 
kikérése mellett dönt” szövegrész helyébe a „Dönt” 
szöveg

lép.

(3) Az R.
a) 6. melléklet 5.3. pontjában, 6. melléklet 5.4. pontjá-

ban, 6. melléklet 7. alcímének címében, 9. melléklet 4. 
alcímének címében, 10. melléklet 10.3. és 10.4. pont-
jában a „Városfejlesztési, Közlekedési és Környezet-
védelmi” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és 
Közlekedési” szöveg,

b) 6. melléklet 7.18. pontjában, 6. melléklet 7.19. pont-
jában, 6. melléklet 7.21. pontjában, 9. melléklet 4.3. 
pontjában, 9. melléklet 4.4. pontjában, 9. melléklet 
4.5. pontjában a „városfejlesztési, közlekedési és kör-
nyezetvédelmi” szövegrész helyébe a „városfejleszté-
si és közlekedési” szöveg, 

c) 9. melléklet 3.1. pontjában, 3.2. pontjában és 3.3. pont-
jában a „Városfejlesztési, közlekedési és környezet-
védelmi beruházások esetén a Városfejlesztési, Köz-
lekedési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Városfejlesztési és közlekedési beruházá-
sok esetén a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság, 
környezetvédelmi beruházások esetén a Klímavédelmi 
és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg

lép.

(4) Az R. VII. fejezet címében az „A FŐJEGYZŐ ÉS 
A VÁROSIGAZGATÓ” szövegrész helyébe az „ÉS A 
FŐJEGYZŐ” szöveg lép.

3. §

(1) Hatályát veszti az R. 
a) 5. § (2) bekezdés e) pontja, 
b) 7. § c) pontja, 
c) 14. § (1) bekezdés b) pontja, 
d) 44. § (1) bekezdés c) pontja, és
e) 35. alcíme.

(2) Hatályát veszti az R.
a) 43. § (3) bekezdésében az „és a városigazgató” szö-

vegrész,
b) 43. § (5) bekezdésében az „a városigazgatót” szöveg-

rész.

(3) Hatályát veszti az R. 12. mellékletének 1. pontja.

(4) Hatályát veszti az R. 64. § (1) bekezdés l) pontjá-
ban és 12. mellékletének címében a „belső szervezeti ta-
gozódása,” szövegrész.

(5) Hatályát veszti az R. 
a) 7. melléklet 6.1. pontjában a „pénzügyi főpolgármes-

ter-helyettes javaslata alapján a” szövegrész, 
b) 7. melléklet 6.6. pontjában a „pénzügyi főpolgármes-

ter-helyettes előkészítésével és javaslata alapján a” 
szövegrész, 

c) 7. melléklet 12.3. pontjában a „pénzügyi főpolgármes-
ter-helyettes útján a” szövegrész, 

d) 7. melléklet 14.3. pontjában az „a pénzügyi főpolgár-
mester-helyettes javaslata alapján” szövegrész, 

e) R. 10. melléklet 8.1. pontjában az „a pénzügyi főpol-
gármester-helyettes és a főjegyző közreműködésével” 
szövegrész.

(6) Hatályát veszti az R.
a) 9. melléklet 3.42. pontja, 3.43. pontja és 3.45. pontja, 
b) 10. melléklet 8.7. pontja, 8.8. pontja és 8.13. pontja.

(7) Hatályát veszti az R. 
a) 6. melléklet 7.8. pontja, 7.10.1. pontja, 7.10.7. pontja, 

7.11. pontja és 7.27. pontja, 
b) 9. melléklet 4.1. pontja és 4.2. pontja.

(8) Hatályát veszti az R. 6. melléklet 7.10.3. pontjában 
a „közcélú zöldterületek” szövegrész.

(9) Hatályát veszti az R. 6. mellékletének 8. alcíme.

2. A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről 
szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

4. §

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről 
szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) be-
kezdésében, 9. § (1), (4), (5) és (6) bekezdésében a „Tu-
lajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizott-
ság” szövegrészek helyébe a „Tulajdonosi Bizottság” 
szöveg lép.

3. A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 
37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

5. §

A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 
24.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (7) bekezdésében és 5. §-ában 
a „Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bi-
zottság” szövegrészek helyébe a „Tulajdonosi Bizottság” 
szöveg lép.
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4. A „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 
59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

6. §

A „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 
59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdésé-
ben a „Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítá-
si Bizottság” szövegrész helyébe a „Tulajdonosi Bizott-
ság” szöveg lép.

5. A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

7. §

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésé-
nek, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdé-
sében, 8. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 
12. § (3) bekezdésében a „városfejlesztési, közlekedési 
és környezetvédelmi beruházások esetén a Városfejlesz-
tési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság, egyéb 
beruházások esetén pedig a Költségvetési Bizottság véle-
ményezését követően a Tulajdonosi, Gazdasági és Köz-
terület-hasznosítási Bizottság” szövegrészek helyébe a 
„városfejlesztési és közlekedési beruházások esetén a Vá-
rosfejlesztési és Közlekedési Bizottság, környezetvédelmi 
beruházások esetén a Klímavédelmi és Környezetvédelmi 
Bizottság, egyéb beruházások esetén pedig a Költségve-
tési Bizottság véleményezését követően a Tulajdonosi Bi-
zottság” szöveg lép.

6. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti  

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  
40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

8. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rende-
let 2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 8. 
§-ában, 18. § (1) bekezdés d) pontjában, 26. § (2) bekez-
désében, 26. § (7) bekezdés b) pontjában, 27. § (3) bekez-
dés felvezető részében, 31. § (2) bekezdésében és 35. § 
(2) és (2a) bekezdésében a „Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság” szövegrészek helyé-
be a „Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.

7. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjáról szóló 

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

9. §

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjá-
ról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4. §-ának 
felvezető részében a „Városfejlesztési, Közlekedési és 
Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Klí-
mavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság” szöveg lép.

8. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

10. §

(1) A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiak-
ban: Vr.) 42/B. § (1) bekezdés b)–c) pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

[A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő 
közterületek (ideértve az egyéb ingatlanok közhasználat-
ra átadott részét is) vonatkozásában:]

...
„b) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a 

Tulajdonosi Bizottság dönt a legalább egyéves, de tíz 
évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat 
tárgyában.

c) a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a fő-
jegyző dönt az egy évet meg nem haladó időtartamú 
közterület-használat tárgyában.”

(2) A Vr. 22. § (2) és (4) bekezdésében, 23. § (2) be-
kezdésében, 24. § (1) bekezdés b) pontjában, 24. § (2) 
bekezdés felvezető részében, 37. § (1) bekezdésében, 40. 
§-ában, 42/A. § a), b) és c) pontjaiban, 44. § (1) bekezdés 
b) pontjában, 44. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés 
a) pontjában, 46/A. § (1) és (2) bekezdésében, 47. § (2) 
bekezdés c) pontjában, 48. § (4) bekezdésében, 49. § (1), 
(2) és (3) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51/A. 
§-ában, 52. § (1) bekezdés felvezető részében, 54. § (1) 
bekezdés felvezető részében, 54. § (2) bekezdés felveze-
tő részében, 54. § (4) bekezdésében, 56. § (4a) és (5) be-
kezdésében, 59. § (3) bekezdésében, 60. § (3) bekezdés 
b) és c) pontjaiban és 60. § (5) bekezdés a) pontjában a 
„Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bi-
zottság” szövegrészek helyébe a „Tulajdonosi Bizottság” 
szöveg lép.
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9. A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények 

szabályozásáról szóló 
40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

11. §

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken 
megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozá-
sáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) és 
(2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés felvezető részében, 
9. § (1) és (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a 
„Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bi-
zottság” szövegrészek helyébe a „Tulajdonosi Bizottság” 
szöveg lép.

10. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról szóló

3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

12. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló köz-
területek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (2)–(3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
a Tulajdonosi Bizottság dönt a legalább egyéves, de tíz 
évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat 
tárgyában.

(3) A Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben 
a főjegyző dönt az egy évet meg nem haladó időtartamú 
közterület-használat tárgyában.”

(2) A Kr. 32. §-ában a „Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Tulajdonosi Bizottság”, a „főpolgármester” szövegrész 
helyébe pedig a „főjegyző” szöveg lép.

(3) A Kr. 33. § (2) bekezdésében a „Fővárosi Közgyű-
léstől átruházott hatáskörben a főpolgármester” szöveg-
rész helyébe a „10. §-ban foglaltak szerint a Fővárosi 
Közgyűlés, a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskör-
ben a Tulajdonosi Bizottság, vagy a Fővárosi Közgyűlés-
től átruházott hatáskörben a főjegyző” szöveg lép.

11. A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, 

a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok 

hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítása

13. §

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei-

ről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasz-
nosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. 
Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Tulajdonosi, Gaz-
dasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Tulajdonosi Bizottság” szöveg lép.

12. Záró rendelkezés

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdonné dr. Benda Mónika s. k. Karácsony Gergely s. k.
 aljegyző  főpolgármester
 főjegyző helyett 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi köz-
ügyek intézése körében törvény keretei között… meghatá-
rozza szervezeti és működési rendjét...”. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig: „A kép-
viselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgál-
ja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bi-
zottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, al-
polgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

Fentiek alapján a Fővárosi Közgyűlés a 2019. évi he-
lyi önkormányzati választásokat követően az alakuló 
ülésén felülvizsgálta és módosította a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét (SZMSZ-ét). Az 
SZMSZ módosításával egyidejűleg szükséges módosíta-
ni egyes kapcsolódó fővárosi közgyűlési rendeleteket is.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően ha-
tásvizsgálat készült. A Jat. 19. § (2) bekezdésében elő-
írtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen 
tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül an-
nak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 
a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az SZMSZ felülvizsgálatának eredményeként a ja-
vaslat a Fővárosi Közgyűlés és szerveinek hatékonyabb 
és eredményesebb működése érdekében szükséges vál-
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toztatásokat tartalmazza. Ezek – így különösen a bi-
zottságok nevét és hatáskörét érintő változások – kö-
vetkezetes átvezetése érinti az SZMSZ alapszövegét és 
mellékleteit is. 

A 4–13. §-hoz

Az SZMSZ módosításával egyidejűleg szükséges a 
megváltozott bizottsági nevek és hatáskörök jogtechni-

kai átvezetése az egyes hatáskör-átruházásról rendelkező 
egyéb fővárosi közgyűlési rendeleteken.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 35/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. rendelethez
Az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 5. melléklete

A Közgyűlés bizottságai és a bizottságok létszáma

A B 
A közgyűlés állandó bizottságai

C 
A bizottság létszáma

1.1. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottsága

6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.2. Költségvetési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.3. Közbeszerzési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.4. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.5. Tulajdonosi Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.6. Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi  
és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság

6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.7. Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

1.8. Klímavédelmi és Környezetvédelmi Bizottság 6 képviselő és 5 nem képviselő (külső) bizottsági 
tag

2. melléklet a 35/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az R. 6. melléklete a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A. KLÍMAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

7/A.1. Véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet elemeit érintő kérdésben:
7/A.1.1. hulladék- és szennyvíziszap-ártalmatlanítással,

1991. évi XX. tv. (Htv.) 20. §
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.

7/A.1.2. zöldfelületek védelmével,
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.1.3. telepített környezet védelmével,
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.1.4. a főváros településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával,
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 2.

1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 14. § (2) aa)–ab)
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7/A.1.5. és minden egyéb, az Mötv. 23. § (1) bekezdésében foglalt településfejlesztési, településrendezési, az épített 
és természeti környezet védelmével kapcsolatosan.

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

7/A.2. Véleményezési jogot gyakorol a kommunális ellátás alapvető kérdéseiben:
7/A.2.1. távhőszolgáltatási, ivóvízellátási, szennyvízelvezetési, -kezelési és -ártalmatlanítási (csatornaszolgálta-
tás), hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási feladatokról való gondoskodás,

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11., 12.

7/A.2.2. közcélú zöldterületek fejlesztése,
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 11.

7/A.2.3. ár- és belvízvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása, fejlesztése,
2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 23. § (4) 12.

1995. évi LVII. tv. 4. § (1), (3)

7/A.3. Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő zöldfelületek kivételével, a fenntartásában, 
használatában lévő zöldfelületeken: a fásított köztereken, közkertekben, közparkokban, városi parkokban, közterületi 
zöldfelületeken, sétányokon, játszótereken, sporttereken található, az utcai fasorokat alkotó és az utcai fasorokban talál-
ható fás szárú növények kivágásához.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a)

7/A.4. Kezdeményezheti a költségvetési rendelet módosításait a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában, a felme-
rülő költségvetés-módosítási igényeket műszaki, szakmai, várospolitikai szempontból véleményezi.

7/A.5. A költségvetési rendelet megalkotását megelőzően a beérkezett környezetvédelmi ágazati és szakmai felújítási és 
fejlesztési igényeket áttekinti, értékeli, és ez alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a költségvetési rendeletben szerepel-
tetendő fejlesztésekre.

7/A.6. Véleményezi a Fővárosi Önkormányzat által kötendő éves közszolgáltatási szerződéseket, megállapodások tar-
talmát környezetvédelmi közszolgáltatások terén, monitorozza a közszolgáltatás végrehajtásának ellenőrzési rendszerét.

7/A.7. Az Mötv. 23. § (2) bekezdésében megfogalmazott feladatmegosztásra tekintettel, felügyeli és vizsgálja a több kerü-
letet, vagy Budapest egészét érintő zaj- és rezgésvédelmi intézkedéseket, a jogszabályok megtartását, ebben a körben kü-
lön figyelmet fordít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését érintő zaj- és rezgésvédelmi szabályok érvényesülésé-
re. Ennek keretében az illetékes hatóságokkal, közigazgatási szervekkel, települési önkormányzatokkal egyeztetést folytat, 
tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek.”

3. melléklet a 35/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

Az R. 8. melléklete a következő 52. ponttal egészül ki:

„52. Dönt az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (3), 27/A. § (3), 27/B. §, 32. §, 33. § (2)

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) c)”

4. melléklet a 35/2019. (XI. 5.) Főv. Kgy. rendelethez

1. Az R. 9. melléklet 3.41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:



2019. november 5. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1965

„3.41. Dönt a legalább egyéves, de tíz évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában.
3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. r. 10. § (2), 27/A. § (3), 27/B. §, 32. §, 33. § (2)

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 42/B. § (1) b)”

2. Az R. 9. melléklete a következő 5. alcímmel egészül ki:

„5. KLÍMAVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

5.1. Dönt a főpolgármester előterjesztésében foglalt javaslat alapján:
5.1.1. az éves költségvetési rendelet kihirdetését követő 90 napon belül a Környezetvédelmi Alapból nyújtandó tá-
mogatások pályázati felhívásának és részletes pályázati kiírásának jóváhagyásáról (meghatározva egyidejűleg a 
nyilvános pályázat vonatkozó fővárosi közgyűlési rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, eljárási szabá-
lyait is);
5.1.2. a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a nyertesek személyéről és a részükre megítélt támogatások összegé-
ről, valamint a támogatási szerződések megkötéséről;
5.1.3. a támogatási szerződés zárójelentésének elfogadásáról;
5.1.4. a támogatási szerződés megszegőivel szemben érvényesítendő jogkövetkezményekről.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 4. §

5.2. Évente beszámol a Közgyűlésnek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A beszámolóban feltünteti a 100 000 fo-
rintot elérő vagy azt meghaladó, a Környezetvédelmi Alap számlájára beérkezett adományokat, támogatásokat.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. r. 5. §

5.3. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában – a Tulajdonosi Bizottság döntését 
megelőzően – a beruházási vagy felújítási célokmány, valamint a megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedély-
okmány jóváhagyásánál az 5 milliárd Ft értékhatárt meg nem haladó beruházásnál vagy felújításnál.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 6/E. § (4), 8. § (2)

5.4. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában – a Tulajdonosi Bizottság döntését 
megelőzően – az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújí-
tásai esetén a célokmány intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás megvalósítá-
sa kapcsán működési többletköltségigény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 8. § (3)

5.5. Véleményezési jogot gyakorol a környezetvédelmi beruházások vonatkozásában – a Tulajdonosi Bizottság döntését 
megelőzően –

5.5.1. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási feladatok 
engedélyokiratai esetében – kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, vagy az adott költségvetési évet 
túllépő kötelezettséget jelentő beruházások vagy felújítások esetét –, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott 
költségvetési évben jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (2)
5.5.2. az egyéb költségvetési szervek kizárólag intézményi saját bevételből finanszírozott beruházásai vagy felújítá-
sai esetén az engedélyokirat intézményi jóváhagyása vonatkozásában, amennyiben a beruházás vagy felújítás meg-
valósítása kapcsán működési többletköltségigény merül fel.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 12. § (3)
5.5.3. a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházási vagy felújítási felada-
tok megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás, vagy fejlesz-
tési megállapodás jóváhagyása, megkötése esetén, ha a beruházás vagy felújítás csak az adott költségvetési évben 
jelentkező kötelezettséget jelent a beruházó számára.

50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. r. 14. § (6)–(7), 17. §”
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