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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
8/2021. (IV. 30.) utasítása

a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 
27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor-
mányzati rendelet 94. §-a alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában meghatározott tárgykörben 
a főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármesteri 
utasítás módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem.

1. §

A főpolgármester hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2020. (XI. 5.) főpolgármes-
teri utasítás (a továbbiakban: főpolgármesteri kiadmányozási rend) 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A főpolgármester kiadmányozza)
„d) az Alkotmánybíróság elnökének, a bíróság vezetőjének, az ügyészség vezetőjének, az alapvető jogok biztosának, az 

alapvető jogok biztosa helyettesének,”
(címzett iratot)

2. §

(1) A főpolgármesteri kiadmányozási rend 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekez-
dés a következő d) ponttal egészül ki:

(A főpolgármester-helyettes kiadmányozza – a 3. § szerinti irat kivételével –)
„c) az általa előterjesztett, több előterjesztő esetén az általa első helyen előterjesztett előterjesztés alapján hozott főpol-

gármesteri döntés végrehajtására szolgáló iratot, ha az nem képezte az előterjesztés részét, továbbá
d) a hivatali szmsz 7–11. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva
da) a politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, vagy – a főosztályvezetőn, az osztályvezetőn, a központi 

kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szervei kormánytisztviselőjén, valamint a területi kormányzati igaz-
gatási szervek kormánytisztviselőjén kívüli – kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tisztségviselőnek címzett 
iratot,

db) önkormányzati intézménynek nem minősülő jogi személy vezetőjének címzett, az 1. mellékletben nem szabályozott 
iratot, és

dc) az országgyűlési képviselő vagy a Fővárosi Közgyűlés tagja által kezdeményezett intézkedésre, közérdekű bejelen-
tésre, javaslatra, kérdésre adandó választ.”

(2) A főpolgármesteri kiadmányozási rend 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A humán területekért felelős főpolgármester-helyettes kiadmányozza az előadó-művészeti szervezet ügyvezető-
je, annak hozzátartozója vagy az azok részesedésével működő gazdálkodó szervezet által az előadó-művészeti szerve-
zet főtevékenysége körébe tartozó szerződés megkötésének az alapító hatáskörébe tartozó előzetes jóváhagyását tartal-
mazó iratot.

(5) A városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes kiadmányozza az autóbusszal végzett különcélú menetrend 
szerinti személyszállítási szolgáltatóra vonatkozó járati engedély iránti kérelemről való döntést tartalmazó iratot.”

3. §

A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. §

A főpolgármesteri kiadmányozási rend 8. § (2) bekezdésében a „közgyűlési vagy bizottsági” szövegrészek helyébe a 
„közgyűlési, bizottsági vagy főpolgármesteri” szöveg lép.

5. §

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

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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1. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) főpolgármesteri utasításhoz

1. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya
a kiadmányozás alapjául szolgáló 

hatáskört létrehozó 
jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„2a.

döntés a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában

lévő önkormányzati lakás
bérlőjének a lakásbérleti

szerződésből eredő
kötelezettségei teljesítésének
elmulasztása miatt keletkezett

díjtartozása rendezésére irányuló 
részletfizetési megállapodás

megkötéséről egymillió forintot
meg nem haladó egyedi

értékben

önkormányzati szmsz
1. mellékletében foglalt

táblázat 2.16. sor;
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.)
önkormányzati rendelet

Szociálpolitikai 
Főosztály vezetője”

2. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat A:6. mezője helyébe a következő 
mező lép:

(a kiadmányozás tárgya)
döntés – a Főpolgármesteri Hivatal területe és helyiségei, valamint az

Újvárosháza díszterem és az ahhoz kapcsolódó helyiségek kivételével –
fővárosi vagyonelem külön rendelet szerinti alkalmi célú igénybevételéről,

ha az igénybevételre nem ingyenesen vagy kedvezményesen kerül sor

3. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 7. sorral egészül ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya
a kiadmányozás alapjául 

szolgáló hatáskört létrehozó 
jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„7.

döntés a társasház 
közgyűlésének napirendjén 
szereplő, ötmillió forintot 

meghaladó összegű 
kötelezettséget nem 

eredményező határozati javaslat 
tekintetében a tulajdonost 

megillető szavazatról

önkormányzati szmsz 
1. mellékletében foglalt táblázat 

2.16. sor és 2.28. sor

Vagyongazdálkodási 
Főosztály vezetője”

4. A főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 1–3. sorában a „közbeszerzési eljá-
rásban” szövegrész helyébe az „a Fővárosi Önkormányzat mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában” szöveg lép.

5. Hatályát veszti a főpolgármesteri kiadmányozási rend 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3. mezőjében a 
„Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály vezetője” szövegrész.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
9/2021. (IV. 30.) utasítása 

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 Főpolgármeste-
ri 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 49. § (1) bekezdése alapján, a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mel-
lékletében foglalt táblázat 46. és 47. sorában meghatározott tárgykörben

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, utalványo-
zás, érvényesítés és teljesítés igazolás rendjéről szóló 35/2019. (XII. 14.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás  
(a továbbiakban: önkormányzati kötelezettségvállalási utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Beszerzés Munkacsoport létrehozásáról szóló 7/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás módosítása

2. §

Hatályát veszti a Beszerzés Munkacsoport létrehozásáról szóló 7/2021. (III. 29.) főpolgármesteri utasítás 4. § (2) be-
kezdése.

3. Záró rendelkezések

3. §

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

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 9/2021. (IV. 30.) főpolgármesteri utasításhoz

Az önkormányzati kötelezettségvállalási utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:127., G:135. és G:136. me-
zője helyébe a következő mező lép:

(akadályoztatása esetén)
gazdasági vezető által 

kijelölt személy

s
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IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
7/2021. (IV. 30.) utasítása

a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 
28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában meghatáro-
zott feladatkörben, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) ön-
kormányzati rendelet 100. § (2) bekezdése alapján, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 2. sorában meghatározott 
tárgykörben a főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői 
utasítást az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A főjegyző hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozás rendjéről szóló 28/2020. (XI. 5.) főjegyzői utasítás  
(a továbbiakban: főjegyzői kiadmányozási utasítás) 5. § a) pont ab) és ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lép-
nek, és az a) pont a következő ad) alponttal egészül ki:

(Az önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza – az 1. mellékletben meghatározottak kivételével – 
az önálló szervezeti egység feladatkörében)

„ab) a szakhatósági eljárásban adott szakhatósági állásfoglalást,
ac) – a 3. § szerinti irat kivételével – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény sze-

rinti panaszra, közérdekű bejelentésre vagy egyéb tájékoztatáskérésre adott választ, és
ad) a Főpolgármesteri Hivatal által kötött szerződés vonatkozásában a szerződő partner részére a közbeszerzési eljárá-

sokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében ki-
állítandó referenciaigazolást,”

2. §

A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

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

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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1. melléklet a 7/2021. (IV. 30.) főjegyzői utasításhoz

1. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:1., C:2. és C:4. mezője helyébe a kö-
vetkező mező lép:

(a kiadmányozási jog 
jogosultja)

Szociálpolitikai 
Főosztály 
vezetője

2. A főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 14. és 15. sorral egészül ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya
a kiadmányozás alapjául 

szolgáló hatáskört létrehozó 
jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„14. a köznevelés rendszerében kiállított 
bizonyítványmásodlat

a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

114. § (2) bekezdés

Kulturális, Turisztikai, 
Sport és Ifjúságpolitikai 

Főosztály vezetője

15.

bizonyítványmásodlat a jogutód 
nélkül megszűnt vizsgaszervező 

intézmény által 2010. január 29-ét 
megelőzően kiállított szakmai 

bizonyítványról

a felnőttképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,
a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Kulturális, Turisztikai, 
Sport és Ifjúságpolitikai 

Főosztály vezetője”

3. Hatályát veszti a főjegyzői kiadmányozási utasítás 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat A:4. mezőjében a „vagy 
a Főpolgármesteri Hivatal” szövegrész.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének
8/2021. (IV. 30.) utasítása

a Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás,
 pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és a teljesítés igazolása rendjéről szóló 

24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) be-
kezdés 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 Fő-
polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, ér-
vényesítés és a teljesítés igazolása rendjéről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás módosításáról az alábbiak szerint 
rendelkezem.

1. §

Főpolgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, 
érvényesítés és a teljesítés igazolása rendjéről szóló 24/2016. (IV. 1.) főjegyzői utasítás (a továbbiakban: hivatali kötele-
zettségvállalási utasítás) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

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

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

1. melléklet a 8/2021. (IV. 30.) főjegyzői utasításhoz

A hivatali kötelezettségvállalási utasítás 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:7., E:8., E:10., E:11., E:12., E:17., 
E:32., E:33., E:47., E:48., E:49., E:50., E:51., E:52., valamint E:53. mezője helyébe a következő mező lép:

(akadályoztatása 
esetén)

gazdasági vezető által 
kijelölt személy

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
9/2021. (IV. 30.) utasítása 

a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló 9/2021. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet Főpolgármesteri Hivatalon belüli végrehajtásának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva,  
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármes-
teri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 6b. sorában meghatározott tárgykörben, a budapesti polgári kezdeményezés 
részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet Főpolgármesteri Hivatalon belüli végrehajtásának rendjét az alábbi-
ak szerint határozom meg.

1. §

A budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló 9/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: polgári kezdeményezési rendelet) 2. § (2) bekezdésében meghatározott, a budapesti polgári kezdeményezés (a továb-
biakban: kezdeményezés) elektronikus benyújtására, nyilvántartására és az ahhoz való elektronikus csatlakozásra szolgá-
ló akadálymentesített elektronikus felület (a továbbiakban: kezdeményezési felület) a Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 85. § (1) bekezdésében 
meghatározott honlap tematikus aloldala.

2. §

(1) A polgári kezdeményezési rendeletben a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának meghatározott feladatokat a 
Koordinációs Főosztály Társadalmi Együttműködési Osztály (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) látja el.

(2) Az ügyfélszolgálat a csatlakozásra jogosult azonosítását követően a kezdeményezést, illetve a csatlakozást rögzí-
ti a kezdeményezési felületen.

3. §

A kezdeményezés benyújtójával a kapcsolatot
a) a kezdeményezési felületen benyújtott kezdeményezés esetében az ügyfélkapuján keresztül, vagy
b) az ügyfélszolgálaton személyesen benyújtott kezdeményezés esetében postai úton, a kezdeményezés benyújtója által 

megadott levelezési címen
kell tartani.

4. §

A főjegyzőnek
a) a polgári kezdeményezési rendelet 3–5. §-ában meghatározott, valamint
b) a kezdeményezés visszavonásával kapcsolatos
feladat-, illetve hatásköre gyakorlásával összefüggő feladatokat a Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán 
Területekért Felelős Aljegyző Irodája (a továbbiakban: aljegyzői iroda) látja el.

5. §

(1) A kezdeményezés jogszerű benyújtásának feltételeiről és az ahhoz való csatlakozás menetéről szóló, a polgári kez-
deményezési rendelet 3. §-ában meghatározott tájékoztató tartalmazza
a) a kezdeményezés benyújtásának leírását,
b) a kezdeményezés elintézésének lehetséges módjait,
c) a polgári kezdeményezési rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények, különösen a rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményének részletes kifejtését, és
d) a korábbi kezdeményezések elintézése tapasztalatainak ismertetését.

(2) A tájékoztatót a kezdeményezések elintézésének tapasztalatai alapján szükség szerint, de legalább félévente felül 
kell vizsgálni és megfelelően módosítani.
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6. §

(1) Ha a kezdeményezés nem Budapest Főváros Önkormányzata jogalkotói hatáskörébe tartozó jogszabály megalko-
tására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvény 1. § (5) bekezdése alapján a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek a polgári kez-
deményezési rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell megküldeni. A megküldésről egyidejűleg a kezdemé-
nyezés benyújtóját is értesíteni kell.

(2) A polgári kezdeményezési rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti visszaküldés időpontját és az átdolgozásra megadott 
határidőt
a) a kezdeményezés átdolgozással érintett részének terjedelmére,
b) az átdolgozásra megadott határidőt követően szükséges további vizsgálathoz szükséges időre,
c) a polgári kezdeményezési rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti határidőre, és
d) a kapcsolattartás módjára
figyelemmel kell meghatározni.

(3) Az átdolgozásra megadott határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a kezdeményezés benyújtója az átdolgozott 
kezdeményezést határidőben postára adta.

7. §

(1) Ha a kezdeményezést a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint kell el-
intézni, azt az aljegyzői iroda megküldi a kezdeményezés tárgya szerint feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egy-
ségnek.

(2) A 4. § a) pontjától eltérően a főjegyzőnek a kezdeményezés a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati szmsz) 111. § (6) be-
kezdése szerinti elintézésével kapcsolatos feladat-, illetve hatásköre gyakorlásával összefüggő feladatokat a kezdeménye-
zés tárgya szerint feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység látja el. Az elintézés során a panaszok és a közérdekű 
bejelentések intézésének eljárásrendjéről szóló normatív utasítást az ezen utasításban meghatározott eltérésekkel kell al-
kalmazni.

8. §

(1) A polgári kezdeményezési rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti esetben a kezdeményezést a továbbiakban saját kez-
deményezésként fenntartó nyilatkozatok megtétele sorrendjének megállapítása során
a) személyesen, az ügyfélszolgálaton megtett nyilatkozat esetében a nyilatkozattétel szándéka jelzésének,
b) postai úton megküldött nyilatkozat esetében a küldemény érkeztetésének,
c) elektronikusan megküldött nyilatkozat esetében a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszerébe való beérkezés
időpontját (óra, perc) kell figyelembe venni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával két vagy több nyilatkozat egyidőben megtettként minősül elsőként megtettnek, 
a továbbiakban a kezdeményezőre vonatkozó szabályokat valamennyi érintett nyilatkozattevőre alkalmazni kell. Az érin-
tett nyilatkozattevők erről történő értesítése során fel kell hívni őket az együttműködésre.

(3) A polgári kezdeményezési rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot tevő személlyel a kapcsolatot
a) elektronikusan megküldött nyilatkozat esetében, ha az ügyfélkapus azonosítója ismert, az ügyfélkapuján keresztül,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben postai úton, az általa megadott levelezési címen
kell tartani.

9. §

(1) Ha a kezdeményezéshez csatlakozók száma elérte az önkormányzati szmsz 111. § (3) bekezdésében meghatározott 
számot, az aljegyzői iroda a kezdeményezést haladéktalanul megküldi a kezdeményezés tárgya szerint feladatkörrel ren-
delkező önálló szervezeti egységnek, valamint a Koordinációs Főosztálynak.

(2) A feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység a megküldött kezdeményezés alapján elkészíti a személyes 
egyeztetést megalapozó felkészítő anyagot. Ha a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység nem állapítható meg, 
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vagy a címzett önálló szervezeti egység a feladatköre fennállását vitatja, a felkészítő anyagot elkészítő önálló szervezeti 
egységet az aljegyzői iroda javaslatára a főjegyző jelöli ki.

(3) A felkészítő anyag elkészítése során a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység szorosan együttműködik 
a Koordinációs Főosztállyal.

(4) A személyes egyeztetésre a meghívót a Koordinációs Főosztály küldi meg a kezdeményezőnek.

(5) A személyes egyeztetésen részt vesz a Koordinációs Főosztály vezetője által kijelölt munkatárs is, aki az egyezte-
tésről az összefoglalót elkészíti.

10. §

(1) Ha a kezdeményezéshez csatlakozók száma elérte az önkormányzati szmsz 111. § (2) bekezdésében meghatározott 
számot, az aljegyzői iroda a kezdeményezést haladéktalanul megküldi a kezdeményezés tárgya szerint feladatkörrel ren-
delkező önálló szervezeti egységnek, valamint a Koordinációs Főosztálynak.

(2) A feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység a megküldött kezdeményezés alapján előkészíti a Fővárosi 
Közgyűlés általi megtárgyalást megalapozó előterjesztést. Ha a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység nem ál-
lapítható meg, vagy a címzett önálló szervezeti egység a feladatköre fennállását vitatja, az előterjesztést előkészítő önál-
ló szervezeti egységet az aljegyzői iroda javaslatára a főjegyző jelöli ki.

(3) Az előterjesztés előkészítése során a feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység szorosan együttműködik a 
Koordinációs Főosztállyal.

(4) A Fővárosi Közgyűlésnek és bizottságának a kezdeményezéshez kapcsolódó előterjesztést tárgyaló ülésére a meg-
hívót a Koordinációs Főosztály küldi meg a kezdeményezőnek.

11. §

A kezdeményezés közzétételéről, valamint arról, ha a kezdeményezéshez csatlakozók száma elérte az önkormányza-
ti szmsz 111. § (3) bekezdésében, illetve 111. § (2) bekezdésében meghatározott számot, az aljegyzői iroda elektronikus 
úton értesíti a Főpolgármesteri Irodát.

12. §

(1) A főjegyzőnek a polgári kezdeményezési rendelet 7. §-ában meghatározott feladatait a Koordinációs Főosztály lát-
ja el. Ennek során
a) a Fővárosi Közgyűlésnek beterjesztett előterjesztést, a Fővárosi Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvnek a kezde-

ményezésről szóló napirendi pont tárgyalására vonatkozó részét, valamint a Fővárosi Közgyűlés határozatát a Fővá-
rosi Közgyűlésnek a kezdeményezéshez kapcsolódó előterjesztést tárgyaló üléséről készült jegyzőkönyvnek a honla-
pon történt közzétételét követően haladéktalanul,

b) a személyes egyeztetés összefoglalóját tizenöt napon belül
teszi elérhetővé.

(2) A polgári kezdeményezési rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti adatoknak és dokumentumoknak a polgári kezdemé-
nyezési rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott határidő előtti eltávolítására irányuló kérelmet az adatvédelmi tiszt-
viselő javaslata alapján a főjegyző bírálja el; az eltávolításról a döntésnek megfelelően a Koordinációs Főosztály gondos-
kodik.

13. §

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

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s
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