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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
2/2023. (III. 21.) 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)	a	következő	4/A.	§-sal	egészül	ki:

„4/A.	§	A	főjegyző	kiadmányozza
a)	 a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	rende-
let	(a	továbbiakban:	önkormányzati	szmsz)	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	1.3.	sora	alapján	a	főjegyző	hatáskörébe	tartozó	
közterület-használat	tárgyában	hozott	döntéssel	összefüggő,	közterület	fellobogózásával	kapcsolatos	iratot,	továbbá
b)	 településképi	kötelezési	eljárásban	a	településkép	védelméről	szóló	30/2017.	(IX.	29.)	önkormányzati	rendelet	[a	to-
vábbiakban:	30/2017.	(IX.	29.)	önkormányzati	rendelet]	2/A.	§-a,	valamint	az	önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	fog-
lalt	táblázat	13.14.	sora	alapján	a	főpolgármester	hatáskörébe	tartozó	döntést,	a	lezáró	döntés	kivételével.”

2. §

A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	5.	§	(1)	bekezdés	c)	pont	cb)	alpontja	helyébe	az	alábbi	rendelkezés	lép:

[Az önálló szervezeti egység vezetője kiadmányozza
c) az önálló szervezeti egység feladatkörébe tartozó önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását szolgáló, a Fővárosi 
Önkormányzat vagyonába tartozó]
„cb)	ingatlannal	kapcsolatos	közüzemi	szolgáltatási	szerződést,	ha	az	1.	melléklet	másként	nem	rendelkezik,	továbbá”

3. §

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

4. §

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

Karácsony	Gergely	s.	k.
főpolgármester
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1. melléklet a 2/2023. (III. 21.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	a	következő	5a.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló 
hatáskört létrehozó jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„5a.

a	Vagyongazdálkodási	Főosztály	feladatkörébe	
tartozó	önkormányzati	feladat-	és	hatáskör	ellátását	
szolgáló,	a	Fővárosi	Önkormányzat	vagyonába	

tartozó	ingatlannal	kapcsolatos	közüzemi	
szolgáltatási	szerződés

Alaptörvény	32.	cikk	(1)	bekezdés	e)	pont

Vagyongazdálkodási	
Főosztály	

Vagyongazdálkodási	
Osztály	vezetője”

2.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	C:7.	mezője	helyébe	a	következő	
mező	lép:

(C
a kiadmányozási jog jogosultja)

(7.) Vagyongazdálkodási	Főosztály	 
Vagyongazdálkodási	Osztály	vezetője

3.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	4.	pontjában	foglalt	táblázat	a	következő	10.	és	11.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya
a kiadmányozás alapjául szolgáló 

hatáskört létrehozó jogszabályi 
rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„10.

tanúsítvány	által	igazolt	címtartomány	 
(a	továbbiakban:	domain)	feletti	rendelkezési	
jog	átruházására	vagy	ingyenes	megszerzésére	

vonatkozó	döntés	végrehajtása	körében	 
keletkezett	irat

önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	
foglalt	táblázat	2.16.	sor	és	2.18.	sor

Koordinációs	Főosztály	
vezetője

11. domain	regisztrációjára	vonatkozó	előzetes	engedély	
végrehajtása	körében	keletkezett	irat

önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	
foglalt	táblázat	2.25a.	sor,	 

hivatali	szmsz	85.	§	(6)	bekezdés

Koordinációs	Főosztály	
vezetője”

4.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	8.	pontjában	foglalt	táblázat	1.	sora	helyébe	a	következő	sor	lép,	
és	a	táblázat	a	következő	2.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört létrehozó jogszabályi 
rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„1.
településképi	

véleményezési	eljárásban	
hozott	döntés

a	településkép	védelméről	szóló	2016.	évi	LXXIV.	törvény	 
(a	továbbiakban:	Tvtv.)	8.	§	(2)	bekezdés	b)	pont,	 

419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet	44.	§	(1)	bekezdés,	 
önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	13.14.	sor	 

30/2017.	(IX.	29.)	önkormányzati	rendelet	2/A.	§

Várostervezési	
Főosztály	vezetője

2. településképi	bejelentési	
eljárásban	hozott	döntés

Tvtv.	8.	§	(2)	bekezdés	c)	pont, 
419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet	46.	§	(1)	és	(2)	bekezdés,	

önkormányzati	szmsz	1.	mellékletében	foglalt	táblázat	13.14.	sor	
30/2017.	(IX.	29.)	önkormányzati	rendelet	2/A.	§

Várostervezési	
Főosztály	vezetője”

5.	A	főpolgármesteri	kiadmányozási	rend	1.	melléklet	1.	pontjában	foglalt	táblázat	B:2.	mezőjében	az	„a	Budapest	Fő-
város	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	rendelet	(a	továbbiak-
ban:	önkormányzati	szmsz)”	szövegrész	helyébe	az	„önkormányzati	szmsz”	szöveg	lép.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
3/2023. (III. 21.) 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)	és	g)	pontjának	
rendelkezéseire	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)	19.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2)	A	gazdasági	vezető	feladatait	a	gazdasági	igazgató	látja	el.	Akadályoztatása	esetén	a	gazdasági	igazgatót	e	feladat-
körében	a	Költségvetési	Tervezési	és	Felügyeleti	Főosztály	vezetője	helyettesíti.	A	gazdasági	igazgató	és	a	Költségvetési	
Tervezési	és	Felügyeleti	Főosztály	vezetője	egyidejű,	három	munkanapot	meghaladó	akadályoztatása	esetén	a	gazdasági	
igazgatót	e	feladatkörében	a	Pénzügyi,	Számviteli	és	Vagyonnyilvántartási	Főosztály	vezetője	helyettesíti.”

2. §

A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	az	1.	melléklet	szerint	módosul.

3. §

A	hivatali	szmsz
a) 76.	§	(4)	bekezdésében	a	„szervezeti	egysége	vezetőjének”	szövegrész	helyébe	az	„az	önálló	szervezeti	egysége	veze-
tőjének,	főpolgármester-helyettes	irodája	esetében	a	főpolgármester-helyettesnek	és	az	iroda	vezetőjének”	szöveg,
b) 76.	§	(5)	bekezdésében	az	„A	szervezeti	egység	vezetője”	szövegrész	helyébe	az	„Az	önálló	szervezeti	egység	vezető-
je”	szöveg,	a	„szervezeti	egysége	munkatársainak”	szövegrész	helyébe	az	„az	önálló	szervezeti	egység	munkatársainak”	
szöveg,
c) 100.	§	(4)	bekezdésében	az	„a	munkaerő-gazdálkodással	összefüggő	munkáltatói	jogok”	szövegrész	helyébe	az	„–	az	
(1)	bekezdés	e)	pontja	szerinti	munkáltatói	jog	kivételével	–	a	munkaerő-gazdálkodással	összefüggő	munkáltatói	jogok”	
szöveg
lép.

4. §

Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz
a) 22.	§	(4)	bekezdése,
b) 31.	§	(2a)	bekezdésében	az	„a	gazdaságiigazgató-helyettes,	ennek	hiányában”	szövegrész,
c) 46.	§	(1)	bekezdés	b)	pontjában	az	„a	gazdaságiigazgató-helyettes,”	szövegrész,
d) 7.	mellékletében	foglalt	táblázat	59.	sora,	valamint
e) 8.	mellékletében	foglalt	táblázat	C:70.	mezőjében	a	„	,	főjegyző	együttes”	szövegrész.

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 3/2023. (III. 21.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	1.2.10.	ponttal	egészül	ki:

[A Főpolgármesteri Iroda felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. pont első fordulatá-
ban (gazdaságszervezés és -fejlesztés), valamint az önkormányzati szmsz 2. § 10. és 14. pontjában meghatározott közfel-
adat ellátásáért. A Főpolgármesteri Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja kü-
lönösen az alábbi feladatokat:

1.2. a sajtókapcsolatokkal, valamint a nyilvánosság tájékoztatásával összefüggő feladatkörében]
„1.2.10.	ellátja	a	városimázzsal,	városarculattal	összefüggő	feladatokat,”

2.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	1.3a.	ponttal	egészül	ki:

[A Főpolgármesteri Iroda felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. pont első fordulatá-
ban (gazdaságszervezés és -fejlesztés), valamint az önkormányzati szmsz 2. § 10. és 14. pontjában meghatározott közfel-
adat ellátásáért. A Főpolgármesteri Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja kü-
lönösen az alábbi feladatokat]

„1.3a.	ellátja	a	Főpolgármesteri	Hivatalon	belül	a	Fővárosi	Önkormányzatnak	a	Budapest	Global	Egyesületben	való	
részvételével	összefüggő	koordinatív	(az	egyes	ügyekben	az	ügy	érdemét	tekintve	feladatkörrel	rendelkező	önálló	szer-
vezeti	egységek	munkáját	irányító),	ügyviteli	és	kapcsolattartási	feladatokat,”

3.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet	12.1.3.	pontja	helyébe	a	következő	pont	lép:

[A Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) be-
kezdés 13. pontjában, 1. pontjának a közterület-felügyelet működtetésére vonatkozó fordulatában, valamint az önkor-
mányzati szmsz 2/A. §-ában meghatározott közfeladat ellátásáért. A Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály 
– a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:

12.1. biztonsági, védelmi feladatkörében]
„12.1.3.	ellátja	a	honvédelemről	és	a	Magyar	Honvédségről	szóló	2021.	évi	CXL.	törvényben,	valamint	a	honvédelem-

ről	és	a	Magyar	Honvédségről	szóló	törvény	egyes	rendelkezéseinek	végrehajtásáról	szóló	614/2022.	(XII.	29.)	Korm.	
rendeletben	meghatározott,	a	Főpolgármesteri	Hivatalra	háruló	feladatokat,”

4.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet
4.1.	11.	pontjában	az	„Mötv.	23.	§	(4)	bekezdés	1.	pontjában	–	nem	ideértve	a	közterület-felügyelet	működtetését	–,	3.,	

5.,	9	11.	pontjában”	szövegrész	helyébe	az	„Mötv.	23.	§	(4)	bekezdés	1.	pontjában	–	nem	ideértve	a	közterület-felügyelet	
működtetését	–,	3.,	5.,	9–11.	pontjában”	szöveg,	az	„önkormányzati	szmsz	2.	§	8.,	9.,	12.	és	13.	pontjában”	szövegrész	he-
lyébe	az	„önkormányzati	szmsz	2.	§	8.,	9.,	12.,	12a.	és	13.	pontjában”	szöveg,

4.2.	11.1.1.	pontjában	az	„a	közutak	igazgatásáról	szóló	19/1994.	(V.	31.)	KHVM	rendelet	3.	§	(7)	bekezdése”	szöveg-
rész	helyébe	az	„az	útügyi	igazgatásról	szóló	26/2021.	(VI.	28.)	ITM	rendelet	8.	§	(2)	bekezdése”	szöveg,

4.3.	17.8.3.	pontjában	az	„az	állami	sportinformációs	rendszerről	szóló	166/2004.	(V.	21.)	Korm.	rendelet”	szövegrész	
helyébe	az	„a	nemzeti	sportinformációs	rendszerről	szóló	765/2021.	(XII.	23.)	Korm.	rendelet”	szöveg
lép.

5.	Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz	3.	melléklet
5.1.	1.3.3.	pontja,
5.2.	2.10.	pontja,
5.3.	6.1.4.	pontja,
5.4.	20.3.4.	pontjában	az	„átvételével	és”	szövegrész,	valamint
5.5.	20.5.5.	pontja.

s
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IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
2/2023. (III. 21.) 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	Ma-
gyarország	helyi	önkormányzatairól	szóló	2011.	évi	CLXXXIX.	törvény	81.	§	(3)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	
feladatkörben,	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkor-
mányzati	rendelet	100.	§	(2)	bekezdése	alapján,	a	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	sza-
bályzatáról	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)	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
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1. melléklet a 2/2023. (III. 21.) főjegyzői utasításhoz

1.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	5.	pontjában	foglalt	táblázat	1–3.	sora	helyébe	a	következő	sorok	lépnek:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört  
létrehozó jogszabályi rendelkezés a kiadmányozási jog jogosultja)

„1. eljárást	megszüntető	végzés	
közterület-használati	ügyben

a	Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	álló	
közterületek	használatáról	szóló	3/2013.	(III.	8.)	
önkormányzati	rendelet	5.	§	(1a)	bekezdés,	 

önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	1.	táblázat	
1.3.	sor

Vagyongazdálkodási	Főosztály	
a	főosztály	ügyrendjében	

meghatározott	köztisztviselője

2.

közterület-használati	ügyben	
áttételt	elrendelő,	hiánypótlást	

elrendelő,	megkeresést	tartalmazó	
vagy	a	döntést	kijavító	végzés

a	Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	álló	
közterületek	használatáról	szóló	3/2013.	(III.	8.)	
önkormányzati	rendelet	5.	§	(1a)	bekezdés,	

önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	7.	táblázat	
7.4.	sor

Vagyongazdálkodási	Főosztály	
Közterület-használati	Osztály	

vezetője	vagy	Kiemelt	Közterület-
használati	Ügyek	Osztálya	

vezetője	(a	főosztály	ügyrendjében	
meghatározott,	az	érintett	

osztályok	közötti	feladatmegosztás	
szerint)

3.

közterület-használati	ügyben	hozott	
végzés	–	ide	nem	értve	az	1.	és	a	
2.	sor	hatálya	alá	tartozó	végzést,	
valamint	a	végrehajtást	elrendelő	
végzést	–,	továbbá	az	eljárást	

befejező	döntés	meghozatalához	
szükséges	minden	egyéb,	hatósági	
döntésnek	nem	minősülő	irat

a	Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	álló	
közterületek	használatáról	szóló	3/2013.	(III.	8.)	
önkormányzati	rendelet	5.	§	(1a)	bekezdés, 

önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	7.	táblázat	
7.4.	sor

Vagyongazdálkodási	Főosztály	a	
főosztály	ügyrendjében	meghatáro-

zott	köztisztviselője”

2.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	5.	pontjában	foglalt	táblázat	C:4.,	C:4a.	és	C:4b.	mezője	helyébe	a	
következő	mező	lép:

(C
a kiadmányozási jog jogosultja)

(4–
4b.)

Vagyongazdálkodási	Főosztály	a	főosztály	 
ügyrendjében	meghatározott	köztisztviselője

3.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklete	a	következő	7a.	ponttal	egészül	ki:

„7a.	Településkép-érvényesítési	eszközökkel	kapcsolatos	ügyek

A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört létrehozó 
jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja

1.
településképi	véleményezési	
eljárásban	hatóságként	hozott	

döntés,	a	lezáró	döntés	kivételével

a	településkép	védelméről	szóló	2016.	évi	LXXIV.	
törvény	(a	továbbiakban:	Tvtv.)	8.	§	(2)	bekezdés	b)	pont,	
419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet	44.	§	(1)	bekezdés,	
önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	7.	táblázat	7.4.	sor

Várostervezési	Főosztály	
vezetője

2.
településképi	bejelentési	eljárásban	
hatóságként	hozott	döntés,	a	lezáró	

döntés	kivételével

Tvtv.	8.	§	(2)	bekezdés	c)	pont,	 
419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet	46.	§	(1)	és	(2)	bekezdés,	 
önkormányzati	SZMSZ	1.	melléklet	7.	táblázat	7.4.	sor

Várostervezési	Főosztály	
vezetője

”
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4.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet	11.	pontjában	foglalt	táblázat	a	következő	3a.	sorral	egészül	ki:

(A B C

a kiadmányozás tárgya a kiadmányozás alapjául szolgáló hatáskört létrehozó 
jogszabályi rendelkezés

a kiadmányozási jog 
jogosultja)

„3a.

adatkérés	a	gondnokoltak	
nyilvántartásából	az	ülnök	

megválasztása	törvényi	feltételeinek	
ellenőrzéséhez

a	bírák	jogállásáról	és	javadalmazásáról	szóló	
2011.	évi	CLXII.	törvény	212.	§	(1)	bekezdés,	 

215.	§	(1)	bekezdés,	 
a	gondnokoltak	és	az	előzetes	jognyilatkozatok	

nyilvántartásáról	szóló	2013.	évi	CLXXV.	törvény	 
7.	§	(1)	bekezdés	b)	pont

Jogi	Főosztály	 
vezetője”

5.	A	főjegyzői	kiadmányozási	utasítás	1.	melléklet
5.1.	7.	pontjában	foglalt	táblázat	B:5.	mezőjében	az	„a	településtervek	tartalmáról,	elkészítésének	és	elfogadásának	

rendjéről,	valamint	egyes	településrendezési	sajátos	jogintézményekről	szóló	419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet”	szö-
vegrész	helyébe	az	„a	településtervek	tartalmáról,	elkészítésének	és	elfogadásának	rendjéről,	valamint	egyes	településren-
dezési	sajátos	jogintézményekről	szóló	419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	rendelet	[a	továbbiakban:	419/2021.	(VII.	15.)	Korm.	
rendelet]”	szöveg,

5.2.	11.	pontjában	foglalt	táblázat	A:7.	mezőjében	az	„az	Ákr.”	szövegrész	helyébe	az	„az	általános	közigazgatási	rend-
tartásról	szóló	2016.	évi	CL.	törvény”	szöveg,

5.3.	11.	pontjában	foglalt	táblázat	B:7.	mezőjében	az	„Ákr.”	szövegrész	helyébe	az	„az	általános	közigazgatási	rendtar-
tásról	szóló	2016.	évi	CL.	törvény”	szöveg
lép.
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
3/2023. (III. 21.) utasítása 

a Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás módosításáról

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	a	
közszolgálati	tisztviselők	jogállásáról	szóló	2011.	évi	CXCIX.	törvény	242.	§	(1)	bekezdése	alapján,	a	Budapest	Főváros	
Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	8.	mel-
lékletében	foglalt	táblázat	22.	sorában	meghatározott	tárgykörben	a	Közszolgálati	Szabályzatról	szóló	38/2013.	(III.	14.)	
főjegyzői	utasítás	módosításáról	az	alábbiak	szerint	rendelkezem.

1. §

A	Közszolgálati	Szabályzatról	szóló	38/2013.	(III.	14.)	főjegyzői	utasítás	(a	továbbiakban:	közszolgálati	szabályzat)	
78.	§	(6)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(6)	A	cafetéria-juttatás	Széchenyi	Pihenő	Kártyára	utalás	formájában	történő	igénybevétele	esetén	a	foglalkoztatott	a	
cafetéria-nyilatkozathoz	kapcsolódóan	nyilatkozik	arról	a	kártyakibocsátóról,	amellyel	szerződéses	kapcsolatban	áll,	és	
megadja	a	kártyához	kapcsolódó	számlaszámát.”

2. §

(1)	A	közszolgálati	szabályzat	79.	§	(4)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép,	és	a	§	a	következő	(4a)	és	(4b)	
bekezdéssel	egészül	ki:

„(4)	Az	illetményelőleg	iránti	kérelmet	formanyomtatványon	kell	előterjeszteni,	amelyet	a	HEM	Főosztály	az	intrane-
ten	tesz	közzé.

(4a)	A	formanyomtatványon	a	foglalkoztatott	nyilatkozik
a) az	illetményelőleg	igényelt	összegéről,
b) a	visszafizetés	vállalt	időtartamáról,	valamint
c) a	kérelem	indokairól.

(4b)	A	formanyomtatványon	a	foglalkoztatott	kötelezettséget	vállal	a	(11)	bekezdés	szerinti	visszafizetésre.”

(2)	A	közszolgálati	szabályzat	79.	§	(5)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(5)	Az	előterjesztett	kérelmet	a	HEM	Főosztály	ellenőrzi,	és	a	jogosultsági	feltételek	fennállása	esetén	azt	a	Magyar	
Államkincstár	központosított	illetményszámfejtő	rendszeréből	kinyomtatott,	az	illetmény	letiltástól	mentességét	igazoló	
munkáltatói	igazolással,	valamint	az	illetményelőleg	összegére	és	visszafizetésének	ütemezésére	vonatkozó	javaslatával	
együtt	a	munkáltatói	jogkör	gyakorlójának	döntésre	felterjeszti.”

(3)	A	közszolgálati	szabályzat	79.	§	(10)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:

„(10)	Az	engedélyezett	illetményelőleg	kifizetéséről	–	a	foglalkoztatott	által	választott	módon	házipénztárból	kifizetés-
sel	vagy	a	foglalkoztatott	által	az	illetménykifizetésre	választott	fizetési	számlára	történő	átutalással	–,	és	annak	a	foglal-
koztatott	illetményéből	történő	levonásáról	a	HEM	Főosztály	gondoskodik.”

(4)	A	közszolgálati	szabályzat	79.	§-a	következő	(14)	bekezdéssel	egészül	ki:

„(14)	Különös	méltánylást	érdemlő	esetben	a	főjegyző	a	foglalkoztatott	kérelmére	eltérést	engedélyezhet	az	e	§-ban	
meghatározott	rendelkezésektől.”

3. §

A	közszolgálati	szabályzat	80/A.	§	(1)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
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„(1)	A	39/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	4.	§	(2)	bekezdésében	biztosított	mérlegelési	jogkör	gyakorlásáról	és	ez	alapán	
a	39/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	4.	§-ában	meghatározott	költségtérítés	tárgyévi	összegéről	–	a	költségvetésben	bizto-
sított	fedezetre	figyelemmel	–	a	főjegyző	dönt,	a	Fővárosi	Önkormányzat	tárgyévi	költségvetésének	elfogadását	követő	
harminc	napon	belül.	A	főjegyző	döntését	a	HEM	Főosztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatot-
takat	külön	hirdetmény	útján	is	értesíti.”

4. §

A	közszolgálati	szabályzat	86.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2)	A	tárgyévben	rekreációs	juttatás	nyújtásáról,	valamint	nyújtása	esetén	annak	összegéről	a	főjegyző	dönt.	A	főjegy-
ző	döntését	a	HEM	Főosztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatottakat	külön	hirdetmény	útján	is	
értesíti.”

5. §

A	közszolgálati	szabályzat	86/A.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2)	A	tárgyévben	ruházati	hozzájárulás	nyújtásáról,	valamint	nyújtása	esetén	annak	összegéről	és	ütemezéséről	a	fő-
jegyző	dönt.	A	főjegyző	döntését	a	HEM	Főosztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatottakat	külön	
hirdetmény	útján	is	értesíti.”

6. §

A	közszolgálati	szabályzat	86/B.	§-a	és	86/C.	§-a	helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:

„86/B.	§	(1)	A	foglalkoztatott	gyermeke	születése	esetén	a	Kttv.	152.	§	(1)	bekezdésére,	valamint	a	juttatási	rendelet	
9.	§-ára	figyelemmel	egyszeri,	vissza	nem	térítendő	szociális	jóléti	juttatásként	gyermekszületési	támogatásra	jogosult	az	
e	§-ban	meghatározott	feltételekkel.

(2)	A	tárgyévben	gyermekszületési	támogatás	nyújtásáról	és	nyújtása	esetén	annak	összegéről	a	főjegyző	dönt,	a	Fővá-
rosi	Önkormányzat	tárgyévi	költségvetésének	elfogadását	követő	harminc	napon	belül.	A	főjegyző	döntését	a	HEM	Fő-
osztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatottakat	külön	hirdetmény	útján	is	értesíti.	Ha	a	főjegyző	
gyermekszületési	támogatás	nyújtásáról	dönt,	a	86/C.	§	rendelkezései	szerint	kell	eljárni.

(3)	A	gyermekszületési	 támogatás	a	 foglalkoztatottat	munkavégzési	kötelezettségére	 tekintet	nélkül	megilleti.	Ha	a	
gyermekszületési	támogatás	ugyanazon	gyermekre	tekintettel	több	foglalkoztatottat	is	megilletne,	azt	csak	egyikük	vehe-
ti	igénybe.

(4)	Nem	jogosult	gyermekszületési	támogatásra	a	foglalkoztatott,	ha	jogviszonyának	megszüntetése	folyamatban	van:	
foglalkoztatási	jogviszonya	megszüntetéséről	megállapodott,	felmentését	átvette,	lemondását	benyújtotta	vagy	az	áthe-
lyezésére	irányuló	kérelem	megérkezett.

86/C.	§	(1)	A	gyermekszületési	támogatás	iránti	igényt	formanyomtatványon	kell	előterjeszteni,	amelyet	a	HEM	Fő-
osztály	az	intraneten	tesz	közzé.

(2)	Az	(1)	bekezdés	szerinti	formanyomtatványon	a	foglalkoztatott	nyilatkozik	a	gyermek	nevéről,	születési	idejéről,	
továbbá,	ha	a	gyermekszületési	támogatás	ugyanazon	gyermekre	tekintettel	más	foglalkoztatottat	is	megilletne,	e	foglal-
koztatottak	közösen	nyilatkoznak	arról,	hogy	melyikük	veszi	igénybe	a	gyermekszületési	támogatást.

(3)	A	formanyomtatványhoz	mellékelni	kell	a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonatának	másolatát.

(4)	A	gyermekszületési	támogatás	iránti	igényt	a	gyermek	születésétől	számított	hat	hónapon	belül	lehet	előterjeszteni.

(5)	Az	előterjesztett	igényt	a	HEM	Főosztály	ellenőrzi,	és	a	jogosultsági	feltételek	fennállása	esetén	intézkedik	a	gyer-
mekszületési	támogatás	kifizetése	iránt.
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(6)	A	gyermekszületési	támogatás	kifizetésére	legkésőbb	az	igény	előterjesztését	követő	hónapban	kerül	sor	a	foglal-
koztatott	által	az	illetménykifizetésre	választott	fizetési	számlára	történő	átutalással.”

7. §

A	közszolgálati	szabályzat	86/D.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2)	A	 tárgyévben	hozzájárulás	nyújtásáról,	valamint	nyújtása	esetén	annak	összegéről	 és	ütemezéséről	 a	 főjegyző	
dönt.	A	főjegyző	döntését	a	HEM	Főosztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatottakat	külön	hirdet-
mény	útján	is	értesíti.”

8. §

A	közszolgálati	szabályzat	86/F.	§	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(2)	A	tárgyévben	iskolakezdési	támogatás	nyújtásáról	és	nyújtása	esetén	annak	összegéről	a	főjegyző	dönt	a	tárgyév	
július	31-éig.	A	főjegyző	döntését	a	HEM	Főosztály	közzéteszi	az	intraneten,	és	a	közzétételről	a	foglalkoztatottakat	kü-
lön	hirdetmény	útján	is	értesíti.	Ha	a	főjegyző	iskolakezdési	támogatás	nyújtásáról	dönt,	a	86/H.	§	rendelkezései	szerint	
kell	eljárni.”

9. §

A	közszolgálati	szabályzat	86/H.	§	(3)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(3)	Középiskolai	vagy	középfokú	iskolai	képzésben	(köznevelésben)	részt	vevő	tanuló	esetében	a	formanyomtatvány-
hoz	mellékelni	kell	a	tanulói	jogviszony	fennállásáról	szóló	igazolást.”

10. §

(1)	A	közszolgálati	szabályzat	89.	§	(1)	és	(2)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezések	lépnek:

„(1)	A	foglalkoztatott	a	Kttv.	152.	§	(1)	bekezdésére	és	a	juttatási	rendelet	9.	§-ára	figyelemmel	–	az	e	§-ban	meghatá-
rozott	feltételekkel	–	kérelmére	vissza	nem	térítendő	eseti	szociális	támogatásban	(a	továbbiakban:	szociális	támogatás)	
részesíthető,	ha	illetménye	nem	haladja	meg	a	kérelem	előterjesztése	hónapjának	első	napján	a	teljes	munkaidőre	érvé-
nyes	garantált	bérminimum	havi	összegét.

(2)	Szociális	támogatásban	részesíthető	a	foglalkoztatott,	ha
a) saját	vagy	hozzátartozója	szociális	helyzetét	érintő	rendkívüli	körülmény,	vagy
b) saját	vagy	hozzátartozóját	érintő	jelentős	anyagi	kárral	vagy	tartós	jövedelem-kieséssel	járó,	a	foglalkoztatottnak	fel	
nem	róható	esemény	bekövetkezése,
továbbá	huzamosabb	ideje	fennálló	kedvezőtlen	szociális	helyzete	saját	vagy	hozzátartozója	megélhetését	veszélyezteti.”

(2)	A	közszolgálati	szabályzat	89.	§	(5)	bekezdése	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„(5)	A	foglalkoztatott	–	a	feltételeknek	való	megfelelés	esetén	–	évenként	legfeljebb	két	alkalommal	kérelmezhet	szo-
ciális	támogatást	azzal,	hogy	az	igényelt	szociális	támogatás	együttes	összege	a	tárgyévben	nem	haladhatja	meg	a	máso-
dik	kérelem	előterjesztése	hónapjának	első	napján	a	teljes	munkaidőre	érvényes	garantált	bérminimum	havi	összegét.”

11. §

A	közszolgálati	szabályzat	27.	alcíme	a	következő	89/A.	§-sal	egészül	ki:

„89/A.	§	(1)	A	szociális	támogatás	iránti	kérelmet	formanyomtatványon	kell	előterjeszteni,	amelyet	a	HEM	Főosztály	
az	intraneten	tesz	közzé.

(2)	A	formanyomtatványon	a	foglalkoztatott	nyilatkozik
a) jövedelmi	helyzetéről,
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b) a	szociális	támogatás	igényelt	összegéről,	valamint
c) –	a	89.	§	(2)	bekezdésében	meghatározott	feltételekre	figyelemmel	–	kérelme	indokairól.

(3)	Az	előterjesztett	kérelmet	a	HEM	Főosztály	ellenőrzi,	és	a	jogosultsági	feltételek	fennállása	esetén	a	javasolt	támo-
gatási	összegre	vonatkozó	nyilatkozatával	együtt	a	munkáltatói	jogkör	gyakorlójának	döntésre	felterjeszti.

(4)	A	szociális	támogatás	kifizetése	a	foglalkoztatott	által	az	illetménykifizetésre	választott	fizetési	számlára	történő	át-
utalással	történik.”

12. §

A	közszolgálati	szabályzat	32.	alcíme	helyébe	a	következő	alcím	lép:

„32. Nyugdíjasok szociális alapú segélyezése

98.	§	(1)	A	Hivatalból	nyugdíjba	vonult	foglalkoztatott	a	249/2012.	(VIII.	31.)	Korm.	rendelet	10.	§-a	alapján,	az	éves	
költségvetésben	biztosított	 szociális	keret	 terhére,	kérelmére	eseti	 szociális	 segélyben	 részesíthető,	 feltéve,	hogy	havi	
nyugdíja	a	főjegyző	által	meghatározott	összeget	(a	továbbiakban:	jogosultsági	összeghatár)	nem	haladja	meg.

(2)	Különös	méltánylást	érdemlő	esetben	a	főjegyző	a	kérelmező	szociális	helyzetére	figyelemmel	eseti	szociális	se-
gélyt	engedélyezhet	abban	az	esetben	is,	ha	a	kérelmező	havi	nyugdíja	a	jogosultsági	összeghatárt	csak	kis	mértékben	ha-
ladja	meg.

(3)	A	tárgyévben	eseti	szociális	segély	nyújtásáról,	nyújtása	esetén	annak	összegéről,	valamint	a	jogosultsági	összeg-
határról	a	főjegyző	dönt,	a	Fővárosi	Önkormányzat	tárgyévi	költségvetésének	elfogadását	követő	harminc	napon	belül.	
Ha	a	főjegyző	eseti	szociális	segély	nyújtásáról	dönt,	erről	a	HEM	Főosztály	évente	kétszer	tájékoztatja	mindazokat	a	Hi-
vatalból	 nyugdíjba	 vonult	 foglalkoztatottakat,	 akiknek	 a	 nyugdíjazás	 időpontjában	 irányadó	 illetménye	 valószínűsíti,	
hogy	nyugdíjuk	a	jogosultsági	összeghatárt	nem	haladja	meg.

(4)	Az	eseti	szociális	segély	iránti	kérelem	benyújtásának	elősegítése	érdekében	a	HEM	Főosztály	formanyomtatványt	
rendszeresít,	amelyet	a	(3)	bekezdés	szerinti	tájékoztatással	egyidejűleg	megküld	a	(3)	bekezdésben	meghatározott	nyug-
díjasoknak.	A	kérelem	előterjesztését	a	HEM	Főosztály	a	Közszolgálati	Szabályzat	irányadó	rendelkezéseit	ismertető	tá-
jékoztató	levéllel	és	a	szociális	alapú	segélyezéssel	kapcsolatos	feladatok	ellátására	kijelölt	ügyintéző	elérhetőségeinek	
megadásával	segíti.

(5)	Az	eseti	szociális	segély	iránti	kérelem	nem	utasítható	vissza	arra	hivatkozással,	hogy	azt	nem	a	(3)	bekezdés	sze-
rinti	formanyomtatványon	nyújtották	be.

(6)	A	formanyomtatványon	a	kérelmező	nyilatkozik
a) a	kérelem	elbírálásához	szükséges	személyes	adatairól,	valamint
b) azon	fizetési	számla	számáról	vagy	lakcímről,	amelyre	az	eseti	szociális	segély	átutalását	kéri.

(7)	A	(2)	bekezdés	szerinti	esetben	a	kérelmező	a	(6)	bekezdésben	meghatározottakon	túl	nyilatkozik	jövedelmi	hely-
zetéről,	valamint	kérelme	indokairól	is.

(8)	A	formanyomtatványhoz	mellékelni	kell	a	Nyugdíjfolyósító	Igazgatóság	által	az	ellátás	összegéről	és	típusáról	a	
tárgyévre	vonatkozóan	megküldött	tájékoztatás	másolatát.

98/A.	§	(1)	Az	előterjesztett	kérelmet	a	HEM	Főosztály	ellenőrzi.	Ha	a	nem	formanyomtatványon	előterjesztett	kére-
lemben	a	kérelmező	nem	adta	meg	a	formanyomtatványba	foglalt	adatokat,	vagy	nem	mellékelte	a	98.	§	(8)	bekezdésé-
ben	előírt	mellékletet,	a	HEM	Főosztály	megkeresi	a	kérelmezőt	ezek	pótlása	iránt.

(2)	A	jogosultsági	feltételek	fennállása	esetén	a	HEM	Főosztály	a	kérelmet	döntésre	felterjeszti	a	koordinációért,	va-
gyongazdálkodásért	és	humán	területekért	felelős	aljegyzőnek,	vagy	–	különös	méltánylást	érdemlő	esetben	–	a	főjegyző-
nek.
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(3)	A	kérelmek	elbírálása	beérkezést	követően	folyamatosan	történik.	Az	odaítélt	eseti	szociális	segély	kifizetése	a	ké-
relmező	által	a	kérelemben	megadott	fizetési	számlára	vagy	lakcímre	történő	átutalással	történik.

99.	§	(1)	A	Hivatal	a	Hivatalból	nyugdíjba	vonult	foglalkoztatottnak	a	vele	közös	háztartásban	élt	házastársa	halála	ese-
tén	–	a	249/2012.	(VIII.	31.)	Korm.	rendelet	10.	§-a	alapján,	az	éves	költségvetésben	biztosított	szociális	keret	terhére	–	
kérelmére	temetési	segélyt	nyújt.

(2)	A	tárgyévben	temetési	segély	nyújtásáról,	valamint	nyújtása	esetén	annak	összegéről	a	főjegyző	dönt,	a	Fővárosi	
Önkormányzat	tárgyévi	költségvetésének	elfogadását	követő	harminc	napon	belül.

(3)	A	temetési	segély	iránti	kérelem	benyújtásának	elősegítése	érdekében	a	HEM	Főosztály	formanyomtatványt	rend-
szeresít,	amelyet	–	a	Közszolgálati	Szabályzat	irányadó	rendelkezéseit	ismertető	tájékoztató	levéllel	együtt	–	a	kérelme-
zőnek	megküld.	A	temetési	segély	iránti	kérelem	nem	utasítható	vissza	arra	hivatkozással,	hogy	azt	nem	formanyomtat-
ványon	nyújtották	be.

(4)	A	formanyomtatványon	a	kérelmező	nyilatkozik
a) a	kérelem	elbírálásához	szükséges	személyes	adatairól,
b) az	elhunyt	házastárs	nevéről	és	arról,	hogy	egy	háztartásban	éltek,	valamint
c) azon	fizetési	számla	számáról	vagy	lakcímről,	amelyre	a	temetési	segély	átutalását	kéri.

(5)	A	formanyomtatványhoz	mellékelni	kell
a) a	házassági	anyakönyvi	kivonat	másolatát,
b) az	elhunyt	házastárs	halotti	anyakönyvi	kivonatának	másolatát,	valamint
c) a	kérelmező	nevére	kiállított	temetkezési	számlát,	vagy	annak	hitelt	érdemlő	igazolását,	hogy	a	temettetésről	a	kérel-
mező	gondoskodott.

99/A.	§	(1)	Az	előterjesztett	kérelmet	a	HEM	Főosztály	ellenőrzi.	Ha	a	nem	formanyomtatványon	előterjesztett	kére-
lemben	a	kérelmező	nem	adta	meg	a	formanyomtatványba	foglalt	adatokat,	vagy	nem	mellékelte	a	99.	§	(5)	bekezdésé-
ben	előírt	mellékleteket,	a	HEM	Főosztály	megkeresi	a	kérelmezőt	ezek	pótlása	iránt.

(2)	A	jogosultsági	feltételek	fennállása	esetén	a	HEM	Főosztály	a	kérelmet	döntésre	felterjeszti	a	főjegyzőnek.

99/B.	§	(1)	Az	ezen	alcímben	szabályozott	segélyekkel	kapcsolatos	döntés-előkészítési,	nyilvántartási	és	pénzügyi	fel-
adatokat	a	HEM	Főosztály	látja	el.

(2)	A	foglalkoztatott	nyugdíjba	vonulásakor	a	HEM	Főosztály	tájékoztatást	ad	az	ezen	alcímben	szabályozott	segélyek	
igénybevételének	lehetőségéről.”

13. §

A	közszolgálati	szabályzat	a	következő	104/A.	§-sal	egészül	ki:

„104/A.	 (1)	 A	 Közszolgálati	 Szabályzatról	 szóló	 38/2013.	 (III.	 14.)	 főjegyzői	 utasítás	 módosításáról	 szóló	
3/2023.	(III.	21.)	főjegyzői	utasítással	megállapított
a) 86/B.	§	(2)	bekezdés	alapján	gyermekszületési	támogatás,
b) 98.	§	(2)	bekezdés	alapján	eseti	szociális	segély,	valamint
c) 99.	§	(2)	bekezdés	alapján	temetési	segély
2023.	évben	történő	nyújtásáról,	valamint	nyújtás	esetén	annak	összegéről,	az	eseti	szociális	segély	esetében	a	jogosult-
sági	összeghatárról	a	főjegyző	a	3/2023.	(III.	21.)	főjegyzői	utasítás	hatálybalépését	követő	tizenöt	napon	belül	dönt.

(2)	A	 80/A.	 §-nak	 a	 Közszolgálati	 Szabályzatról	 szóló	 38/2013.	 (III.	 14.)	 főjegyzői	 utasítás	 módosításáról	 szóló	
3/2023.	(III.	21.)	főjegyzői	utasítással	megállapított	(1)	bekezdése	alapján	a	39/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	4.	§	(2)	be-
kezdésben	biztosított	mérlegelési	jogkör	gyakorlásáról	és	ez	alapán	a	39/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	4.	§-ában	megha-
tározott	költségtérítés	2023.	évi	összegéről	a	főjegyző	a	3/2023.	(III.	21.)	főjegyzői	utasítás	hatálybalépését	követő	tizen-
öt	napon	belül	dönt,	azzal,	hogy	az	így	megállapított	költségtérítés	a	2023.	február	hónapra	kifizetendő	költségtérítésre	al-
kalmazandó	először.”
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14. §

A	közszolgálati	szabályzat
a) 18.	§	(1)	bekezdésében	a	„HEM	Főosztályra”	szövegrész	helyébe	a	„Humánerőforrás-menedzsment	Főosztályra	(a	to-
vábbiakban:	HEM	Főosztály)”	szöveg,
b) 78.	§	(2)	bekezdésében	az	„az	intraneten”	szövegrész	helyébe	az	„a	Főpolgármesteri	Hivatal	munkatársai	számára	el-
érhető	belső	számítógépes	hálózaton	(a	továbbiakban:	intranet)”	szöveg,
c) 78.	§	(3)	bekezdésében	az	„intraneten	közzétett	hirdetmény”	szövegrész	helyébe	az	„intraneten	közzétett	tájékoztatás,	
valamint	külön,	minden	foglalkoztatottnak	megküldött	elektronikus	üzenet	(a	továbbiakban:	hirdetmény)”	szöveg,
d) 79.	§	(6)	bekezdésében	a	„210.000.-	Ft”	szövegrész	helyébe	a	„400	000,-	Ft”	szöveg,
e) 80/A.	§	(2)	bekezdésében	az	„Az	(1)	bekezdés	szerinti”	szövegrész	helyébe	az	„A	39/2010.	(II.	26.)	Korm.	rendelet	
4.	§-ában	meghatározott”	szöveg,
f) 86/E.	§	(5)	bekezdésében	az	„a	tárgyhónapot	megelőző	hónap”	szövegrész	helyébe	a	„legkésőbb	a	tárgyhónapot	meg-
előző	hónap”	szöveg,
g) 86/H.	§	(1)	bekezdésében	a	„Humán	Erőforrás	Menedzsment	Főosztály	a	Főpolgármesteri	Hivatal	munkatársai	szá-
mára	elérhető	belső	számítógépes	hálózaton”	szövegrész	helyébe	a	„HEM	Főosztály	az	intraneten”	szöveg,
h) 86/H.	§	(5)	bekezdésében	a	„Humán	Erőforrás	Menedzsment	Főosztály”	szövegrész	helyébe	a	„HEM	Főosztály”	szö-
veg,
i) 89.	§	(1)	bekezdésében	a	„havi	bruttó	260	000,-Ft-ot”	szövegrész	helyébe	a	„kérelem	előterjesztése	hónapjának	első	
napján	a	teljes	munkaidőre	érvényes	garantált	bérminimum	havi	összegét”	szöveg,
j) 95.	§	(2)	bekezdésében	a	„nyugállományba”	szövegrész	helyébe	a	„nyugdíjba”	szöveg,
k) 95.	§	(3)	bekezdésében	a	„Városigazgatóság	Főosztály”	szövegrész	helyébe	a	„Hivatalüzemeltetési	és	Intézményfej-
lesztési	Főosztály”	szöveg
lép.

15. §

Hatályát	veszti	a	közszolgálati	szabályzat
a) 2.	§-a,
b) 89.	§	(6)–(8)	bekezdése,
c) 30.	alcíme,
d) 16.	melléklete,
e) 19.	melléklete,	valamint
f) 21–23.	melléklete.

16. §

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

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.
főjegyző

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
4/2023. (III. 21.) utasítása 

a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről

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	81.	§	(3)	bekezdés	b)	pontja	alapján,	a	Budapest	
Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	
8.	mellékletében	foglalt	táblázat	23.	sorában	meghatározott	tárgykörben,	figyelemmel	a	közszolgálati	tisztviselők	jogállá-
sáról	szóló	2011.	évi	CXCIX.	törvény	239.	§	(3)	bekezdésének,	valamint	a	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	
13.	§	(1)	bekezdés	d)	pontjának,	20.	§	(1a)	bekezdésének,	21.	§	(4)	bekezdés	c)	pontjának,	98.	§-ának	és	99.	§-ának	ren-
delkezéseire,	a	munkáltatói	jogok	gyakorlásának	rendjét	az	alábbiak	szerint	állapítom	meg.

1. §

Ez	az	utasítás	állapítja	meg	a	Főpolgármesteri	Hivatalban	 foglalkoztatott	köztisztviselők	–	nem	ideértve	az	önkor-
mányzati	főtanácsadó	és	az	önkormányzati	tanácsadó	munkakörben	dolgozó	köztisztviselőt	–,	közszolgálati	ügykezelők,	
valamint	munkavállalók	(a	továbbiakban	együtt:	munkatárs)	tekintetében	a	munkáltatói	jogok	gyakorlásának	rendjét.

2. §

(1)	A	koordinációért,	vagyongazdálkodásért	és	humán	területekért	felelős	aljegyző	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	
jogkörben	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) köztisztviselőnek	a	közszolgálati	jogviszonyban	töltött	idő	alapján	magasabb	besorolási	fokozatba	történő	átsorolása,
b) közszolgálati	ügykezelő	illetményének	–	illetménymódosítással	nem	járó	–	megállapítása,
c) –	az	aljegyző,	a	gazdasági	igazgató,	valamint	a	vezetői	munkakört	betöltő	köztisztviselő	kivételével	–	szakmai	konfe-
rencián,	továbbképzésen	való	részvétel,	belföldi	kiküldetés	engedélyezése,
d) a	közszolgálati	tisztviselők	jogállásáról	szóló	2011.	évi	CXCIX.	törvény	(a	továbbiakban:	Kttv.)	150.	§-a	szerinti	ju-
bileumi	jutalomra	jogosultság	és	a	jutalom	összegének	megállapítása,
e) a	Hivatalüzemeltetési	és	Intézményfejlesztési	Főosztály	Biztonsági	és	Vagyonvédelmi	Osztályon,	Hivatalüzemeltetési	
Osztályon	vagy	Épületfenntartási	és	Karbantartási	Osztályon	foglalkoztatott	munkavállaló	esetében	rendkívüli	munkaidő	
elrendelése,	és	az	ennek	ellentételezéseként	a	munka	törvénykönyvéről	szóló	a	2012.	évi	I.	törvény	(a	továbbiakban:	Mt.)	
143.	§-a	alapján	járó	szabadidő	megállapítása,
f) a	jogviszony	megszűnésével	összefüggő	elszámolás,	valamint
g) a	Hivatalból	nyugdíjba	vonult	munkatárs	eseti	szociális	segélyének	engedélyezése,	kivéve	a	különös	méltánylást	ér-
demlő	esetben	a	jogosultsági	feltételek	hiányában	meghozott	döntést.

(2)	A	koordinációért,	vagyongazdálkodásért	és	humán	területekért	felelős	aljegyző	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	
jogkörben	a	Főpolgármesteri	 Iroda,	 valamint	 a	 főpolgármester-helyettesek	 irodáinak	nem	önkormányzati	 főtanácsadó	
vagy	önkormányzati	tanácsadó	munkakörben	dolgozó	munkatársai	tekintetében	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) a	munkaköri	leírás	jóváhagyása,
b) –	az	irodavezető	javaslata	alapján	–	egyéni	teljesítménykövetelmények	meghatározása,	valamint
c) –	az	irodavezető	javaslata	alapján	–	a	teljesítményértékelés	és	minősítés.

3. §

Az	aljegyző	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) az	irányítása	alá	tartozó	aljegyzői	iroda	vezetője	munkaköri	leírásának	jóváhagyása,
b) az	 irányítása	 alá	 tartozó	 aljegyzői	 iroda	 vezetője	 éves	 szabadságolási	 tervének	 jóváhagyása,	 a	 rendes	 szabadság	
kiadása,
c) az	irányítása	alá	tartozó	önálló	szervezeti	egységek	vezetői	egyéni	továbbképzési	tervének	jóváhagyása,	
d) az	irányítása	alá	tartozó	önálló	szervezeti	egységek	vezetői	számára	egyéni	teljesítménykövetelmények	meghatározá-
sa,	valamint
e) az	irányítása	alá	tartozó	önálló	szervezeti	egységek	vezetői	teljesítményének	értékelése	és	minősítése.
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4. §

(1)	Az	önálló	szervezeti	egység	vezetője	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	az	általa	vezetett	önálló	szerve-
zeti	egység	munkatársai	tekintetében	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) –	a	főosztályvezető-helyettes	kivételével	–	a	munkaköri	leírás	jóváhagyása,
b) a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	1/2020.	(II.	5.)	önkormányzati	ren-
delet	(a	továbbiakban:	önkormányzati	szmsz)	105.	§	(1)	bekezdésében	meghatározottól	eltérő,	a	munkatársra	a	munka-
rendje	szerint	irányadó	napi	munkaidőt	nem	érintő,	kizárólag	annak	kezdete	és	vége	napon	belüli	elcsúsztatását	jelentő	
munkaidő-beosztás	meghatározása,
c) az	éves	szabadságolási	terv	jóváhagyása,	a	rendes	szabadság	kiadása,	valamint
d) az	egyéni	továbbképzési	terv	jóváhagyása,	a	(4)	bekezdésben	meghatározott	kivétellel.

(2)	Az	önálló	szervezeti	egység	vezetője	vagy	–	az	önálló	szervezeti	egység	ügyrendjében	meghatározott	munkatársak	
esetében	–	a	helyettese	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	–	a	(4)	bekezdésben	meghatározott	kivétellel	–	az	ön-
álló	szervezeti	egység	munkatársai	tekintetében	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) egyéni	teljesítménykövetelmények	meghatározása,	valamint
b) teljesítményértékelés	és	minősítés.

(3)	Az	önálló	szervezeti	egység	ügyrendjének	a	(2)	bekezdés	szerinti	rendelkezéséről	az	önálló	szervezeti	egység	ve-
zetője	–	 a	 teljesítményértékeléssel	 kapcsolatos	 jogkörnek	a	 teljesítményértékelés	működtetését	 támogató	 informatikai	
rendszerben	(TÉR	Értékelő	Modul)	történő	átvezetése	érdekében	–	értesíti	a	Humánerőforrás-menedzsment	Főosztályt.

(4)	Az	önálló	szervezeti	egységen	belül	elkülönült	feladatkörrel	rendelkező	szervezeti	egységként	működő	osztály	ve-
zetője	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	az	általa	vezetett	osztály	munkatársai	tekintetében	az	alábbi	munkál-
tatói	jogokat:
a) az	egyéni	továbbképzési	terv	jóváhagyása,
b) egyéni	teljesítménykövetelmények	meghatározása,	valamint
c) teljesítményértékelés	és	minősítés.

(5)	Az	önálló	szervezeti	egység	vezetője	az	általa	vezetett	önálló	szervezeti	egység	munkatársai	tekintetében	javaslatot	
tesz	a	munkáltatói	jogkör	gyakorlójának	a	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályza-
táról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	100.	§	(1)	bekezdésében	meghatározott	munkaerő-gazdálkodással	
összefüggő	munkáltatói	jogok	gyakorlására,	valamint	jogviszony	próbaidő	alatt	történő	megszüntetésére	vonatkozóan.

5. §

(1)	A	Humánerőforrás-menedzsment	Főosztály	vezetője	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	az	alábbi	mun-
káltatói	jogokat:
a) –	az	aljegyző,	a	gazdasági	igazgató,	a	főosztályvezető,	valamint	az	irodavezető	kivételével	–	a	Kttv.	44.	§-a	szerinti	
eskü	kivétele,
b) a	köztisztviselő	és	a	közszolgálati	ügykezelő	közszolgálati	jogviszonyban	és	kormányzati	szolgálati	jogviszonyban	
eltöltött	idejének	megállapítása,
c) –	az	aljegyző	és	a	gazdasági	igazgató	kivételével	–	a	munkatárs	rendelkezésre	állási,	illetőleg	munkavégzési	kötele-
zettség	teljesítése	alóli,	a	Kttv.	79.	§	a)–i),	k)	vagy	m)	pontján,	illetve	az	Mt.	55.	§	(1)	bekezdés	a)–j),	l)	vagy	m)	pontján	
alapuló	mentesülésének	megállapítása,
d) –	az	aljegyző,	a	gazdasági	igazgató,	a	főosztályvezető,	valamint	az	irodavezető	kivételével	–	az	önkormányzati	szmsz	
105.	§	(1)	bekezdésében	meghatározottól	eltérő	munkaidő-beosztás	vagy	munkarend	meghatározása,
e) –	az	aljegyző,	a	gazdasági	igazgató,	valamint	a	vezetői	munkakört	betöltő	köztisztviselő	kivételével	–	a	képzésben	
résztvevő	munkatársnak	eltérő	munkaidő-beosztás	meghatározása	és	tanulmányi	szabadidő	engedélyezése,
f) a	Kttv.	104.	§	(5)	bekezdése	alapján	a	köztisztviselő	és	a	közszolgálati	ügykezelő	tárgyévben	igénybe	vett,	illetve	ki	
nem	adott	szabadsága	mértékének	megállapítása,
g) a	Kttv.	42.	§	(3)	és	(4)	bekezdésében	meghatározott	esetben	felhívás	hatósági	bizonyítvány	bemutatására,
h) az	egyes	vagyonnyilatkozat-tételi	kötelezettségekről	szóló	2007.	évi	CLII.	törvényben	az	őrzésért	felelős	feladatai,	ki-
véve	a	vagyonnyilatkozat	valós	tartalmának	megállapítását,	a	vagyonnyilatkozat-tételre	kötelezett	meghallgatását	és	a	va-
gyongyarapodási	vizsgálat	kezdeményezéséről	való	döntést,	valamint
i) munkáltatói	igazolás	kiadása.



136	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2023.	március	21.

s

(2)	A	Humánerőforrás-menedzsment	Főosztály	vezetője	gyakorolja	átruházott	munkáltatói	jogkörben	a	Főpolgármes-
teri	Iroda,	valamint	a	főpolgármester-helyettesek	irodáinak	nem	önkormányzati	főtanácsadó	vagy	önkormányzati	tanács-
adó	munkakörben	dolgozó	munkatársai	tekintetében	–	az	irodavezető	javaslata	alapján	–	az	alábbi	munkáltatói	jogokat:
a) az	éves	szabadságolási	terv	jóváhagyása,	a	rendes	szabadság	kiadása,	valamint
b) az	egyéni	továbbképzési	terv	jóváhagyása.

6. §

A	Humánerőforrás-menedzsment	Főosztály	a	munkatársak	számára	elérhető	belső	számítógépes	hálózaton	naprakész	
nyilvántartást	vezet	az	egyes	munkáltatói	jogok	tekintetében	a	munkáltatói	jogkör	gyakorlójáról.

7. §

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

(2)	Hatályát	veszti
a) a	Közszolgálati	Szabályzatról	szóló	38/2013.	(III.	14.)	főjegyzői	utasítás	3.	§-a,	4.	§-a	és	2.	alcíme,	valamint
b) a	Főpolgármesteri	Hivatalnál	foglalkoztatott	munkavállalók	feletti	munkáltatói	jogok	gyakorlásáról	szóló	2/2013.	(I.	4.)	
főjegyzői	utasítás.

dr.	Számadó	Tamás	s.	k.
főjegyző
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V. rész

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

58/2023. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat

A	Fővárosi	Közgyűlés	úgy	dönt,	hogy	az	önkormányzati	elismerések	alapításáról	és	adományozásuk	rendjéről	szóló	
36/2022.	(X.	6.)	önkormányzati	rendelet	2.	§	(1)–(2)	bekezdése	és	43.	§-a	alapján	Csengery	Antal-díjat	adományoz:

1.	dr.	Bodoky	Tamás	Richárd

2.	Kiss	Zsófia

3.	Szalóczy	Pál	Károly

részére.

s

s

A Budapest XI. kerület 4042/164.	hrsz.-ú	ingatlan	a	Garda	utca	természetes	folytatásként	felveszi	a	

Garda utca,

a	Budapest XI. kerület 4042/159.	hrsz.-ú	ingatlan	a	Völgycsillag	utca	természetes	folytatásaként	felveszi	a

Völgycsillag utca,

a	Budapest XI. kerület 4042/166.	hrsz.-ú	ingatlan	az	Ezüsthárs	utca	természetes	folytatásaként	felveszi	az	

Ezüsthárs utca

elnevezést.
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