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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 
8/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata  
2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
az	1–4.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	be-

kezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatásköré-
ben	és	az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	d)	pontjában	
meghatározott	feladatkörében	eljárva;

az	5–7.	§	tekintetében	az	Alaptörvény	32.	cikk	(2)	be-
kezdésében	meghatározott	eredeti	jogalkotói	hatásköré-
ben,	az	Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	f)	pontjában	
meghatározott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	 rendelet	 2.	 §-a	 a	 következő	 16.	 ponttal	 egé-
szül	ki:

(Budapest	Főváros	Önkormányzata	önként	vállalt	fel-
adatai:)

„16. az Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk el
hagyására kényszerülő személyek megsegítésé
ben való közreműködés, ennek keretében – a rá
szorulók igénye szerint – átmeneti elhelyezésük 
és ellátásuk biztosítása, életkörülményeik egyéb 
lehetséges módon történő javítása.”

2. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	rendelet	93.	§-a	a	következő	(1b)	bekezdéssel	
egészül	ki:

„(1b) Az Mötv. 68. § (3) bekezdésére figyelemmel az 
Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására 
kényszerülő személyek megsegítésében való közremű
ködés érdekében a főpolgármester a Közgyűlés két ülé
se között felmerülő halaszthatatlan esetben – az Mötv. 
42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – a Közgyű
lés hatáskörébe tartozó bármely önkormányzati ügyben 
dönthet.”

3. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	 rendelet	 1.	melléklete	 az	 1.	melléklet	 szerint	
módosul.

4. §

A	 Budapest	 Főváros	 Önkormányzata	 Szervezeti	 és	
Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkor-
mányzati	rendelet	76.	§	(7)	bekezdésében	az	„informati-
kai	biztonsági	szabályzat”	szövegrész	helyébe	az	„infor
matikai szabályzatok” szöveg	lép.

5. §

A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	2022.	évi	ösz-
szevont	 költségvetéséről	 szóló	 43/2021.	 (XII.	 22.)	 ön-
kormányzati	rendelet	10.	§-a	a	következő	(3)	bekezdés-
sel	egészül	ki:

„(3) A „892602 Az Ukrajnában kialakult háborús kon
fliktushoz kapcsolódóan befolyt közérdekű célú adomá
nyok és kiadások” cím bevételi és kiadási előirányzatán 
kell tervbe venni a kapcsolódó elkülönített önkormányzati 
alszámlára beérkező közérdekű célú adományokat. A be
érkező adományokat teljes egészében az Ukrajnában ki
alakult háborús konfliktus következtében előállt többlet
feladatok közvetlen finanszírozására kell felhasználni.”

6. §

A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	2022.	évi	ösz-
szevont	 költségvetéséről	 szóló	 43/2021.	 (XII.	 22.)	 ön-
kormányzati	rendelet	19.	§-a	a	következő	(17)	bekezdés-
sel	egészül	ki:

„(17) A 10. § (3) bekezdésben nevesített címen terv
be vett adományok összegét meghaladó, az Ukrajnában 
kialakult háborús konfliktus következtében előállt több
letfeladatok finanszírozására a főpolgármester az ebben 
az alcímben meghatározott eseteken túli esetekben is, 
az ebben az alcímben rögzített korlátokra tekintet nél
kül dönthet
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a) a bevételi, illetve kiadási előirányzat módosításá
ról vagy átcsoportosításáról,

b) kiadási előirányzat zárolásáról vagy annak felol
dásáról, és 

c) a szükséges körben a 13. § (5) bekezdés szerinti ti
lalomtól eltérve a fővárosi önkormányzati szerv 
által – közfeladatával összefüggésben – más javá
ra biztosított támogatás vagy adomány nyújtásá
nak engedélyezéséről.”

7. §

A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	2022.	évi	ösz-
szevont	 költségvetéséről	 szóló	 43/2021.	 (XII.	 22.)	 ön-
kormányzati	 rendelet	 7.	 §	 (3)	 bekezdésében	 a	 „jogi	

kép	viseleti	 díjakra	 és	 jogi	 képviseleti	 tevékenységhez	
szükséges	jogi	és	egyéb	szakértői	tevékenységhez	kap-
csolódó	 kiadásokra”	 szövegrész	 helyébe	 a	„jogi kép
viseleti díjakra, jogi képviseleti tevékenységhez szük
séges jogi és egyéb szakértői tevékenységhez, vala
mint bírósági ülnökválasztáshoz kapcsolódó kiadások
ra”	szöveg	lép.

8. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	napon	lép	hatályba.

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

1. melléklet a 8/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1.	A	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	
rendelet	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	4.11.	sora	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„
4.11. a nevelési-oktatási intézmény fenntartójának, illetve alapítójának va

gyonkezelésében levő és Budapest Főváros Önkormányzata tulajdoná
ban álló ingatlan tulajdonosát a fenntartó, illetve az alapító döntése előtt 
megillető véleményezési jogkör gyakorlása, kivéve az át nem ruházha
tó hatásköröket

2011. évi CXC.  
törvény 83. §  
(4) bekezdés h) pont;
12/2020. (II. 7.) 
Korm. rendelet 72. § 
(2) bekezdés

Emberi Erőforrások 
Bizottsága
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

198/2022. (IV. 13.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	úgy	dönt,	hogy	a	Budapest	XI.	kerület	4465.	helyrajzi	számú	közterület	még	névtelen	részé-
nek	–	a	Villányi	út,	Tas	vezér	utca,	Edömér	utca,	Kosztolányi	Dezső	tér,	Frankfurt	sétány	és	Placid	atya	park	által	hatá-
rolt	területnek	–	a	Törőcsik	Mari	park	nevet	adja.
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