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I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
5/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 
16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
a	 Magyarország	 címerének	 és	 zászlajának	 haszná-

latáról,	 valamint	 állami	 kitüntetéseiről	 szóló	 2011.	 évi	
CCII.	törvény	24.	§	(9)	bekezdésében	foglalt	felhatalma-
zás	 alapján,	 az	 Alaptörvény	 32.	 cikk	 (1)	 bekezdés	 i)	
pontjában	meghatározott	feladatkörében	eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

A	TRAMBULIN	Fővárosi	Tehetséggondozó	Ösztön-
díjról	szóló	16/2021.	(IV.	9.)	önkormányzati	rendelet	be-
vezető	része	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország cí-
merének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A	TRAMBULIN	Fővárosi	Tehetséggondozó	Ösztön-
díjról	szóló	16/2021.	(IV.	9.)	önkormányzati	rendelet	3.	§	
(3)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(3) A pályázó által összeállított – kiskorú pályázó 
esetén a törvényes képviselő által is aláírt – pályázati 
anyagot a koordináló tanár tölti fel az erre a célra szol-
gáló online felületre.”

3. §

A	TRAMBULIN	Fővárosi	Tehetséggondozó	Ösztön-
díjról	 szóló	 16/2021.	 (IV.	 9.)	 önkormányzati	 rendelet	
4.	§-a	a	következő	(4)	bekezdéssel	egészül	ki:

„(4) A pályázat eredményének kihirdetése – a nyertes 
nevének és oktatási intézményének megjelölésével –  
Budapest Főváros Önkormányzata honlapján történik.”

4. §

Hatályát	 veszti	 a	TRAMBULIN	Fővárosi	Tehetség-
gondozó	Ösztöndíjról	szóló	16/2021.	(IV.	9.)	önkormány-
zati	rendelet	9.	§-a.

5. §

Ez	a	rendelet	a	kihirdetését	követő	napon	lép	hatályba.

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

s
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest	Főváros	Közgyűlése
a	Magyarország	helyi	önkormányzatairól	szóló	2011.	

évi	CLXXXIX.	törvény	143.	§	(3)	bekezdésében	kapott	
felhatalmazás	 alapján,	 és	 a	Magyarország	 helyi	 önkor-
mányzatairól	szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	törvény	23.	§	
(4)	bekezdés	6.	pontjában	meghatározott	feladatkörében	
eljárva
a	következőket	rendeli	el:

1. §

Hatályát	veszti	a	közterület-	és	városrésznevek	megál-
lapításáról,	azok	jelöléséről,	valamint	a	házszám-megál-

lapítás	 szabályairól	 szóló	 94/2012.	 (XII.	 27.)	 önkor-
mányzati	rendelet	2.	melléklet	IX.	kerület	című	táblázat	
–	a	táblázat	fejlécsorával	együtt	számított	–	20.	sora.

2. §

Ez	a	 rendelet	 a	 kihirdetését	 követő	nyolcadik	napon	
lép	hatályba.

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

s
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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének
1/2023. (II. 27.) utasítása

a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	az	
államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	10.	§	(5)	bekezdése,	valamint	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szer-
vezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	rendelet	103.	§	(1)	bekezdése	alapján,	az	állam-
háztartásról	szóló	törvény	végrehajtásáról	szóló	368/2011.	(XII.	31.)	Korm.	rendelet	13.	§	(1)	bekezdés	e)	pontjának	ren-
delkezéseire	 figyelemmel	 a	 Budapest	 Főváros	 Főpolgármesteri	 Hivatal	 szervezeti	 és	 működési	 szabályzatáról	 szóló	
25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítást	az	alábbiak	szerint	módosítom.

1. §

A	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgár-
mesteri	utasítás	(a	továbbiakban:	hivatali	szmsz)	3.	melléklete	az	1.	melléklet	szerint	módosul.

2. §

A	hivatali	szmsz	82.	§	(2)	bekezdésében	a	„Városépítési	Főosztály”	szövegrész	helyébe	a	„Várostervezési	Főosztály”	
szöveg	lép.

3. §

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

Karácsony	Gergely	s.	k.
főpolgármester
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1. melléklet az 1/2023. (II. 27.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	2.11.	ponttal	egészül	ki:

(A Főjegyzői Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„2.11.	a	szervezet-	és	működésfejlesztéssel	összefüggő	feladatkörében
2.11.1.	ellátja	a	Főpolgármesteri	Hivatal	stratégiai	célkitűzéseivel	összhangban	a	szervezeti	és	működési	keretek	rend-

szeres	időközönkénti	felülvizsgálatával	kapcsolatos	feladatokat,
2.11.2.	összehangolja	a	Főpolgármesteri	Hivatal	külső	és	belső	környezeti	változásokhoz	való	alkalmazkodását	biztosí-

tó	eljárások	és	mechanizmusok,	illetve	a	szükséges	szervezeti	és	működési	változások	kidolgozását,	illetve	végrehajtását.”

2.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet	10.6.	pontja	helyébe	a	következő	pont	lép:

[A Várostervezési Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pont kiemelt köz-
parkok kezelése, fejlesztése, üzemeltetése fordulatában – ideértve a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy vagyon-
kezelésben lévő, zöldterület területfelhasználási egységbe tartozó közterület kezelését, fejlesztését, üzemeltetését is –, 2. és 
17. pontjában, valamint 12. pont második fordulatában (természetvédelem), továbbá az önkormányzati szmsz 2. § 6. pont-
jában meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a normatív utasításban számára meghatározott feladato-
kon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:]

„10.6.	ellátja	a	főjegyzőnek	mint	elsőfokon	eljáró	szakhatóságnak	az	egyes	közérdeken	alapuló	kényszerítő	indok	alap-
ján	eljáró	szakhatóságok	kijelöléséről	szóló	531/2017.	(XII.	29.)	Korm.	rendelet	[a	továbbiakban:	531/2017.	(XII.	29.)	
Korm.	rendelet]	1.	melléklet	„1.	Bányafelügyelettel	és	állami	földtani	feladatokkal	kapcsolatos	ügyek”	része	29.,	36.	és	
82.	sorában,	„4		Építési	ügyek”	része	43.	és	50.	sorában,	„7.	Hírközlési	ügyek”	része	7.	sorában,	„9.	Környezet-	és	termé-
szetvédelmi	ügyek”	része	18.	és	19.	sorában,	„10.	Közlekedési	ügyek”	része	23.,	24.,	125.,	142.,	166.	és	173.	sorában,	
„18.	Földügyi	igazgatási	eljárások”	része	3.,	5.	és	6.	sorában,	valamint	„19.	Egyéb	ügyek”	része	53.	és	59.	sorában	meg-
határozott	feladatait,	előkészíti	az	ezzel	kapcsolatos	döntést.”

3.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet	13.6.5.	pontja	helyébe	a	következő	pont	lép:

[A Koordinációért, Vagyongazdálkodásért és Humán Területekért Felelős Aljegyző Irodája felel a Főpolgármesteri  
Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. A Koordinációért, Vagyon-
gazdálkodásért és Humán Területekért Felelős Aljegyző Irodája – a normatív utasításban számára meghatározott felada-
tokon túl –

13.6. a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület vonatkozásában]
„13.6.5.	 ellátja	 a	 főjegyzőnek	 mint	 elsőfokon	 eljáró	 szakhatóságnak	 a	 kártyaterem	 engedélyezési	 eljárásban	 az	

531/2017.	(XII.	29.)	Korm.	rendelet	1.	melléklet	„19.	Egyéb	ügyek”	része	51.	sorában,	valamint	a	játékkaszinó	engedé-
lyezése	iránti	eljárásban	az	531/2017.	(XII.	29.)	Korm.	rendelet	„19.	Egyéb	ügyek”	része	52.	sorában	meghatározott	fel-
adatait,	előkészíti	az	ezzel	kapcsolatos	döntést,”
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

133/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	úgy	dönt,	hogy	a	főváros	területén	névtelen	közterületet	nevez	el,	továbbá	közterületet	nevez	át	
az	alábbiak	szerint:

Kerület Városrész Helyrajzi szám Új elnevezés

XII. Istenhegy 9716/20.	hrsz.-ú	névtelen	közterület Diana köz

XX. Gubacsipuszta 181690.	hrsz.-ú	Vereckei	utca	elnevezésű	közterület Verecke utca

134/2023. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	megállapítja,	miszerint	a	Budapest	XII.	kerületi	9727/6.	hrsz.-ú	közterület	a	Diana	köz	nevet	
viseli.

s
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