
2020. május 29. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 943

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2020. május 29. LXX. évfolyam 17. szám

TA R TA L O M J E G Y Z É K

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete
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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
27/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

s

Budapest főpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdeté-
séről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és ha-
táskörét gyakorolva, 
az 1. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott ere-
deti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében a Fővárosi Közgyűlésnek az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva
a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 62/A. § 
(1) bekezdésében a „2020. május 31-ig” szövegrész he-
lyébe a „2020. június 30-ig” szöveg lép.

2. §

A Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi ösz-
szevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II. 29.) önkor-
mányzati rendelet 15. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

„(7) A kulturális, köznevelési és szociálpolitikai ága-
zatokhoz tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési 
intézményeknél a bérfejlesztést lehetővé tévő „Budapest 

pótlék” fedezete a 200000–500000 címkódú címeken, az 
intézmények költségvetésében kerül biztosításra a követ-
kezők szerint:
a) a támogatás kizárólag a foglalkoztatottak részére fize-

tendő bér és járulék kiadások fedezetére fordítható, 
b) a „Budapest pótlék” kulturális és szociálpolitikai in-

tézmények esetében illetménykiegészítésként, közneve-
lési intézmények esetében pótlékként kerül számfejtés-
re a foglalkoztatottak részére, 

c) „Budapest pótlék” mértékéről az intézmény vezető-
je dönt, annak megállapítása határozatlan időre tör-
ténik, figyelembe véve a Fővárosi Önkormányzat irá-
nyítása alá tartozó költségvetési szerveknél vagy a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságoknál eltöltött jogviszony összesített időtarta-
mát, 

d) a teljes munkaidőre átszámított alapbér szerint az in-
tézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal el-
maradó alapbérre jogosult közalkalmazottak esetében 
a munkáltató minden esetben bértöbbletet biztosít a 
tárgyévre jóváhagyott keret felhasználásával,

e) a „Budapest pótlék”-ra biztosított fedezethez kapcso-
lódó bér és járulék kiadási előirányzatok terhére át-
csoportosítás nem hajtható végre,

f) a támogatás felhasználásáról az intézmény a tárgyévi 
költségvetési beszámoló elkészítésének időpontjában 
elszámol, 

g) a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezett-
ség terheli.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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