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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
27/1995. (V. 15.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a módosításokkal egységes szerkezetben
A Fôvárosi Közgyûlés a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a
80. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

I.
A RENDELET HATÁLYA

d) a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI.
24.) Fôv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó vásárcsarnokok, piacok fenntartására, kezelésére, hasznosítására továbbá az árusítóhelyek, helyiségek és a piac hasznosításával kapcsolatos üzemeltetési feladatokra;
e) a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményeinek – beleértve a Fôpolgármesteri Hivatalt is – mûködési célú pénzeszköz átvételével kapcsolatos döntésre;
f) a versenyeztetési szabályok (15. § – 15/L. §) vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaság vagy közhasznú társaság részleges vagy teljes
körû privatizációjára.

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Fôváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fôvárosi Önkormányzat)
tulajdonában lévô, illetve tulajdonába kerülô
a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékû
jogokra (a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá
b)1 a tagsági jogot megtestesítô értékpapírokra, illetve
a közhasznú társaságban és gazdasági társaságban a
Fôvárosi Önkormányzatot megilletô egyéb társasági részesedésekre (a továbbiakban: portfólió vagyon).
(2)2

A 6–7. § és az 1. számú melléklet kivételével nem
terjed ki a rendelet hatálya
a) a fôvárosi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, kivéve a Fôvárosi Önkormányzat törzsvagyonába tartozó helyiségek tulajdonjogának átruházását, forgalomképességtôl függetlenül a
helyiségek vagyonkezelésbe adását, és a már vagyonkezelésbe adott helyiségek hasznosítását, valamint a helyiségek hasznosításából származó pénzügyi követeléseket;
b) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások hasznosítására;
c) a kisebbségi önkormányzatok (helyi kisebbségi önkormányzat és kisebbségi települési önkormányzat) vagyonjuttatására;

1
2
3
4
5

(3) Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni
a) a hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, valamint a pénzeszközökkel
való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illetô
követelések elengedésére és mérséklésére, ha a Fôvárosi
Önkormányzat éves költségvetésérôl szóló rendelete,
b)3 közterületek tulajdonjogot nem érintô hasznosítására, ha a Fôvárosi Közgyûlés egyéb rendelete
eltérôen nem rendelkezik.
II.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON
2. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat vagyona (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) az 1. §-ban meghatározott
vagyontárgyakból áll.
(2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a
törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonból áll.
(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy
korlátozottan forgalomképesek.
(4)4 A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét törvények, valamint a Fôvárosi Közgyûlés rendeletei állapítják meg.
(5)5

Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése.
Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Hatályon kívül helyezte a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 33. § (2) bekezdésének b) pontja. Hatálytalan: 2004. október 1.
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3. §

Vagyonkimutatás8

(1)1 Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak
a) a helyi közutak, mûtárgyaik és a helyi közút tartozékai,
b) terek és parkok,
c) vizek és vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi
létesítmények,
d) levéltári anyagok, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga,
e) közforgalmú repülôterek,
f) komp- és révátkelôhelyek, azok hajózást kiszolgáló
létesítményeivel együtt,
g) az erdôk,
h) mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Fôvárosi
Közgyûlés rendeletével annak nyilvánít.
i)2

6. §9

(2)3 A helyi közutak és mûtárgyaik, a terek, parkok tulajdonjoga a fôvárosi kerületi önkormányzatra szerzôdéssel átruházható.
4. §
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak
a) a mûemlékek,
b) a muzeális gyûjtemények és muzeális emlékek,
c) közmûvek,
d) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô vagyon,
e)4 önkormányzati gazdasági társaságok használatában lévô vagyon,
f) középületek,
g)5 e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt társaságokban lévô önkormányzati részesedések,
h) helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai,
i) köztemetôk,
j) sportpályák és sportcélú létesítmények,
k)6 védett természeti területek,
l)7 mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Fôvárosi
Közgyûlés rendeletével annak nyilvánít.
5. §
Forgalomképes vagyon – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(1) Az éves zárszámadáshoz a költségvetési év zárónapján a vagyonállapotról – az Áht. 116. §-ának (8) bekezdésében meghatározott – vagyonkimutatást kell készíteni, amely az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.
(2) A vagyonkimutatás, a könyvviteli mérleg alapján,
a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök esetében arab számmal, az egyéb eszköz- és forráscsoportok
esetében római számmal jelzett tételek szerinti tagolásban
tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve
törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon részletezésben, a vagyon kezelését végzô ágazatokra, valamint a Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeire megbontva.
(3) A vagyonkimutatás a (2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza
– a „0”-ra leírt, de használatban lévô, illetve használaton kívüli eszközök állományának bruttó értékét,
ágazatonként összesítve,
– az önkormányzat tulajdonában lévô, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban
szereplô képzômûvészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyûjteményeket, kulturális javakat) mennyiségben,
– a mérlegben értékkel nem szereplô kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos függô kötelezettségeket tételesen.
(4) A vagyonkimutatás külön fejezetben tartalmazza
törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), valamint törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonbontásban
– a Fôvárosi Önkormányzat és intézményei ingatlanvagyonát és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat
vagyonkezelônként, helyrajzi számonként, bruttó
és nettó értéken, valamint
– a tartós részesedések, a tartós hitelviszonyt megtestesítô és a forgóeszközök közé tartozó értékpapírok
állományát vagyonkezelônként tételesen, névértéken és mérleg szerinti értéken.

Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Hatályon kívül helyezte a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 33. § (2) bekezdésének c) pontja. Hatálytalan: 2004. október 1.
A (2) bekezdést hatályon kívül helyezte, egyidejûleg a (3) bekezdés számozását (2) bekezdésre módosította a 32/2002. (VI. 21.)
Fôv. Kgy. rendelet 29. § (2) bekezdésének b) pontja. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése, és a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Beiktatta a 44/1997. (VIII. 13.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 1997. augusztus 13.
Az eredeti k) és l) pontokat felcserélte a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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(5) A vagyonkimutatásban szereplô adatok egyezôségét biztosítani kell a könyvviteli mérlegben, illetve az
önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben lévô, megfeleltethetô értékadatokkal.
(6) A törzsvagyoni körbe tartozó ingatlanokat stratégiai jellegûnek kell minôsíteni, amennyiben azokat a
mindenkori éves Vagyongazdálkodási Irányelveket elfogadó Fôvárosi Közgyûlési határozat alapján várospolitikai célkitûzések miatt stratégiai körbe soroltak.
(7) A forgalomképes vagyonnál külön-külön kell
számba venni a stratégiai és az üzleti vagyoni körbe tartozó vagyont. A forgalomképes vagyontárgyak minôsítését a Vagyongazdálkodási Irányelvek keretében kell
elkészíteni, illetve felülvizsgálni. Stratégiai forgalomképes vagyonnak minôsül az a vagyon, mely a Fôvárosi
Önkormányzat számára a közszolgáltatás ellátása, várospolitikai és hosszabb távú üzletpolitikai okból nélkülözhetetlen, kiemelkedô jelentôségû, és hasznosítása erre tekintettel történhet.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott vagyonon kívüli
forgalomképes vagyon üzleti vagyonnak minôsül. E vagyon tekintetében meg kell jelölni az elsôdlegesen üzleti
szempontból jellemezhetô, továbbá az üzleti szempontok
mellett más szempontból is jellemezhetô vagyont.
(9) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva a Fôvárosi Közgyûlés elé kell beterjeszteni. A Fôvárosi Közgyûlés a Vagyonkimutatást határozattal fogadja el.
(10) A vagyonkimutatás tartalmi és szerkesztési követelményeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2005. október 25.
Leltár
7/A. §4

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévô eszközöket a
vagyonvédelem biztosítása érdekében minden évben leltározni kell.
(2) Az eszközök – kivéve az immateriális javakat, a
követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási
elôleget, a bankszámlákat és az aktív pénzügyi elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett portfólió – kezelésben, vagyonkezelésben lévô értékpapírok,
illetve dematerializált értékpapírok és bankszámlák) és a
források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.
(3) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelôen biztosított és ellenôrzött, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv az eszközökrôl és
azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezô nyilvántartást vezet mennyiségben és
értékben, akkor a (2) bekezdés szerinti mennyiségi felvétellel történô leltározást a leltározási és leltárkészítési
szabályzatban meghatározott módon kétévenként, elsô
ízben a 2005. évi költségvetési beszámoló elkészítésénél
kell kötelezôen végrehajtani.
(4) A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplô,
használt és használatban lévô készleteket, kis értékû immateriális javakat, tárgyi eszközöket az önkormányzat
fenntartása alá tartozó költségvetési szerv saját döntése
alapján a leltározási és leltárkészítési szabályzatában
meghatározott módon és gyakorisággal, de legalább háromévenként leltározza.

7. §1
(1)2 A vagyonkimutatás alapját képezô nyilvántartások felfektetésérôl és folyamatos vezetésérôl, valamint a
vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési
beszámoló mérlegében, és az ingatlanok esetében az ingatlankataszterben szereplô, megfeleltethetô értékadatok
egyezôségérôl, közzétételérôl a fôpolgármester gondoskodik.

III.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK
KÖZÖS SZABÁLYAI
A tulajdonosi jogok gyakorlása
8. §5

(2)3 A fôjegyzô és az önkormányzati vagyonkezelô
szervek vezetôi a vagyonkimutatás összeállításához az
éves költségvetési beszámoló számszaki adatainak
leadására megadott határidôig kötelesek adatot szolgáltatni.
1
2
3
4
5

(1) A Fôvárosi Önkormányzatot – az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 6. §-a. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 6. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 4/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 7. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
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(2) A tulajdonosi jogokat a Fôvárosi Közgyûlés, illetve
átruházott hatáskörben a fôpolgármester és a Fôvárosi
Közgyûlés bizottságai gyakorolják. A tulajdonosi jogok
gyakorlója az Önkormányzat vagyonát szerzôdéssel e
rendelet keretei között bízhatja másra. Valamennyi vagyonkezelô szerv – a tulajdonosi jogok gyakorlójával kötött
szerzôdéssel összhangban – a tulajdonos nevében – eseti
vagy általános meghatalmazás alapján – gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megilletô jogokat
és teljesíti a tulajdonos ilyen kötelezettségeit.
(3)1 Az önkormányzati vagyon alkalmi célú (7 napot
meg nem haladó) hasznosításáról a fôpolgármester dönt,
amelyrôl utólag köteles beszámolni a vagyon forgalomképessége és értéke szerint illetékes döntéshozó szervnek.

A Vagyongazdálkodás Irányelvei 2
9. §3
(1) A Fôvárosi Közgyûlés az éves költségvetésrôl szóló rendelet megalkotásáig, annak tervezetével egyeztetett, az elôzô évi vagyongazdálkodási irányelvekrôl szóló beszámolóval egységes szerkezetben, minden évben
határozatot hoz a Vagyongazdálkodás Irányelveirôl.
(2) A Vagyongazdálkodás Irányelvei tartalmazzák – a
vagyon forgalomképességének megfelelô bontásban – az
önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó aktuális
célkitûzéseket, továbbá a vagyontárgyak 10. § (6) bekezdése szerinti együttes értékesítése esetén az ingatlan és
portfóliócsomag képzésének elveit.
(3) A Vagyongazdálkodás Irányelvei a (2) bekezdésben megjelölteknek megfelelôen tartalmazzák:
a) a forgalomképtelen vagyon körében a hasznosítás
fô célját és jellegét, továbbá azon vagyoni kör megjelölését, melynek koncesszióba adása indokolt, s ennek ütemezését;
b) a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyonelemek körét e rendelet szabályainak megfelelô bontásban, megjelölve kategóriánként a lehetséges
és indokolt kezelés, hasznosítás, értékesítés célját;
c) a forgalomképes vagyon körébe tartozó azon
– stratégiai ingatlanok körét, amelyek a Budapest
Városfejlesztési Koncepciójában szereplô városrehabilitációs és fejlesztési programok által érintett
területeken találhatók,
1
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– ingatlanokat, melyek értékesítése, hasznosítása az
adott évben lebonyolítandó, megjelölve azt, hogy a
vagyon hasznosítása, értékesítése mely különös érdekeket – így például városképvédelmi, környezetvédelmi szempontokat is – figyelembe véve történhet meg,
– üzleti vagyonelemeket, melyek értékesítése, hasznosítása az adott év távlatában indokoltnak látszik,
s a vagyon jellegénél fogva az értékesítésüknek
akadálya nincs,
– vagyoni kört, melynek – a hatáskörrel rendelkezô
szerv döntésével – üzleti, illetve stratégiai vagyonná történô át-, illetve visszaminôsítése az adott évben indokolt.
(4) A Vagyongazdálkodás Irányelvei határozzák meg
azt, hogy a forgalomképes önkormányzati vagyon kezelését, hasznosítását és értékesítését szerzôdés alapján ellátó vagyonkezelô társaságoknál, más szerveknél
képzôdött, az önkormányzat vagyonának értékesítésébôl,
hasznosításából származó bevétel mekkora hányada
használható fel az önkormányzati vagyonkezelô szervek
részesedésére, a közszolgáltatások finanszírozására és
újabb befektetésekre, s az általuk kezelt ingatlan és portfólió állomány feljavítása céljából.
(5) A Vagyongazdálkodás Irányelveiben foglalt
elôírások kötelezôek a képviselô-testület szerveire, továbbá a képviselô-testület szerveinek nem minôsülô, önkormányzati vagyonkezelô szervekre, szerzôdéses jogviszony alapján.
(6) A jogutód nélkül megszûnô intézmények feleslegessé vált ingatlanjainak értékesítésére vonatkozó döntést
megelôzi az adott ingatlanoknak a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbôl való kivonása és forgalomképessé
történô átminôsítése. Ugyanígy kell eljárni az intézményi
ingatlanok hasznosítása esetén, ha az ingatlannal/ingatlanrésszel kapcsolatos Fôvárosi Önkormányzat által biztosított közszolgálati feladat iránti igény megszûnik.

Telekrendezés4
9/A. §5
(1) Az e rendeletbe foglalt önkormányzati tulajdonú,
illetve a tulajdonból ki-, vagy a tulajdonba bekerülô
ingatlanrész, ingatlan vagy ingatlanok (a továbbiakban:
ingatlan) telekszabályozási, -megosztási, -egyesítési,

Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 8. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 8. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 9. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése, módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 9. §-a és
a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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-határrendezési, -átalakítási eljárás, valamint a közterületbôl való le-, vagy hozzájegyzési eljárás (a továbbiakban: telekrendezési eljárás), végrehajtása során a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonából ki-, vagy bekerülô
ingatlan forgalomképessége és (több ilyen ingatlan esetén a legmagasabb) értéke alapján, az e rendelet szerint
meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlója dönt
a) az illetékes földhivatal által záradékolt és az illetékes építésügyi hatóság jogerôs határozatával engedélyezett, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érdekében
kötendô megállapodás (szerzôdés) és a földmérési alaptérkép tartalmában is változást okozó térrajzi munkarészek elfogadásáról, aláírásáról, valamint az érintett tulajdonostársakkal való megállapodás megkötésérôl;
b) az érintett ingatlan(ok) forgalomképességének telekrendezési eljárás során történô esetleges megváltoztatásáról.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a különbözô forgalomképességû ingatlanok esetén azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy elôször az e rendeletben a vagyontárgyak forgalomképessége szerinti szabályok (17–23. §)
sorrendjében, az adott telekrendezéssel érintett, legkevésbé forgalomképes fôvárosi önkormányzati ingatlanra
vonatkozó elôírásokat kell figyelembe venni, majd ezt
követôen kell az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelôen a tulajdonosi jog gyakorlóját megállapítani, kivéve, ha a legkevésbé forgalomképes ingatlannak a forgalmi értéke nem haladja meg az 1 millió Ft-ot. Ez utóbbi
esetben a forgalomképesség szerint következô, 1 millió
forintnál nagyobb forgalmi értékû ingatlan alapján kell
megállapítani a tulajdonosi jogok gyakorlóját.

A vagyontárgy forgalomképességének változása
átminôsítéssel
9/B. §1
(1) A 9/A. §-ban foglaltakon túl a tulajdonosi jogokat
gyakorló szerv indokolt esetben dönthet a vagyontárgy
vagyonkimutatás szerinti besorolásának megváltoztatásáról, ha jogszabály eltérôen nem rendelkezik. A döntést
az átsorolandó vagyontárgy forgalomképessége és értéke
szerint hatáskörrel rendelkezô szerv hozza meg.
(2) Jogutód nélkül megszûnô intézmények esetén az
önkormányzat tulajdonába kerülô vagyon tekintetében
az egyes ingatlanokat – a jogutód nélküli megszûnés
napjával egyidejûleg – minôsíteni kell, meghatározva
azt, hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyoná1
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ba (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes
vagyonába), vagy forgalomképes vagyoni körébe kerül
besorolásra.
(3)2 Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô, a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátásához nem szükséges vagy feleslegessé váló vagyon
tekintetében, a Fôvárosi Közgyûlés dönt a költségvetési
szerv alapító okiratának megfelelô módosításával arról,
hogy a vagyontárgyat kivonja költségvetési szerv használatából.
(4)3 A (3) bekezdésben nevesített vagyon értékesítését
megelôzôen a vagyon forgalomképességét e rendelet
3–5. §-ai szerint kell megállapítani.

Az önkormányzati vagyon értékének és ez alapján
a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározása
10. §
(1)4 A Fôvárosi Önkormányzat ingatlan vagyonát a
számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken és a vagyonkataszteri nyilvántartásban meghatározott becsült értéken, az ingó vagyonát könyv szerinti értéken, a portfólió
és hitelviszonyt megtestesítô értékpapír vagyonát – amenynyiben jogszabály eltérôen nem rendelkezik – a számviteli
politikában meghatározott értéken tartja nyilván.
(2)5 Az önkormányzati vagyon értékesítésére, illetve
egyéb módon történô hasznosítására és megterhelésére
irányuló döntést megelôzôen az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét
a) ingatlan és ingó vagyon, valamint az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jog esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,
b) tagsági jogot megtestesítô értékpapír esetén, ha az:
– a tôkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tôkepiaci törvény) hatálya alá tartozó,
a Budapesti Értéktôzsdére bevezetett kategóriában
szereplô nyilvános értékpapír, s arra a Tôkepiaci
törvény egyéb szabályai nem vonatkoznak, úgy a
tôzsdei kereskedésben 30 naptári napon belül, az
egyes tôzsdei kereskedési napok záróárfolyama
alapján számított átlagérték figyelembevételével;
– a Tôkepiaci törvényben megjelölt ajánlattételi szabályok figyelembevételével, a Tôkepiaci törvény
ezen szakaszaiban megjelölt értékpapírok vonatkozásában a törvényben meghatározott átlagárfolyam
alapján;

Beiktatta a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése és a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1)
bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
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– egyéb, nem a Tôkepiaci törvény hatálya alá tartozó, de nyilvános ajánlattétel alá esô értékpapír esetén a nyilvános ajánlatban foglaltak alapján;
c) egyéb társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem
régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.
(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában
rendelkezésre áll az értékesítésnél, illetve hasznosításnál
– a (2) bekezdésben foglaltaknál – régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést
megelôzôen ennek aktualizált változata is elfogadható.
(4) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját
– ideértve az elôvásárlási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot is – az adott vagyontárgy értékétôl függôen,
illetve – ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére
vonatkozik – a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. A vagyontárgy részletekben történô elidegenítési
szándéka esetén – ha a szerzôdés errôl nem rendelkezik –
az értékesítést végzô szerv köteles a tulajdonosi jogok
gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát külön megkérni.
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Elôvásárlási jog gyakorlása4
11. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzatot bármely jogcímen
megilletô elôvásárlási jog tekintetében, az adásvételi
szerzôdésben szereplô
a) 500 millió forint egyedi értékesítési értéket el nem
érô vagyon tekintetében a Tulajdonosi Bizottság,
b) 500 millió forint egyedi értékesítési értéket elérô,
vagy azt meghaladó vagyon tekintetében a Fôvárosi
Közgyûlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
(2) Elôvásárlási jog gyakorlása a Fôvárosi Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított elôirányzat
terhére történhet.

Eljárás a tulajdonos képviseletében
12. §5

(5)1 Ha a szerzôdés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra – és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározására – vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak
együttes értéke az irányadó. A portfólió vagyon körében
egyedi értékesítésnek kell tekinteni egy adott gazdasági
társaságban meglévô önkormányzati részesedések értékesítését. Együttes értékesítésnek kell tekinteni a több
gazdasági társaságban meglévô önkormányzati részesedések egy szerzôdés keretében történô értékesítését,
vagy egy pályázat keretén belüli értékesítésre történô
felajánlását.

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, valamint az önkormányzati vagyonkezelô szerv, továbbá a képviselet
jogát szerzôdéssel (a képviseleti jogra vonatkozó meghatalmazás kivételével) meghatalmazás alapján ellátó személy (a továbbiakban: szerv) – a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban, illetve a szerzôdés keretén
belül meghatalmazás alapján – gyakorolhatja jogait,
ideértve a vagyontárgyat érintô hatósági eljárásban a tulajdonost illetô nyilatkozattételi jogot, a telekrendezési
eljárások végrehajtására vonatkozó megállapodások
megkötését, továbbá a közigazgatási eljárásban az ügyfél
jogát is a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(6)2 A vagyontárgyak együttes értékesítésének, illetve
hasznosításának az tekintendô, ha a vagyontömeg elidegenítése, illetve hasznosítása csak egyetlen természetes,
illetve jogi személy, vagy ezek konzorciuma részére történik.

(2) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô ingatlanokkal kapcsolatos olyan ingatlan-nyilvántartási és
építésügyi hatósági eljárásokban (így pl.: építésügyi hatósági eljárás kezdeményezése, földhivatali adatváltozás
átvezetése, határozat kiegészítése, kijavítása, ügyintézési
határidô meghosszabbítása iránti kérelem, hiánypótlás
teljesítése, fellebbezés benyújtása stb.), amelyek az ingatlanok tulajdonjogának változásával nem járnak, az
ügyfél (kérelmezô) jogait a fôpolgármester gyakorolja.

(7)3 A Fôvárosi Önkormányzat törzsvagyonához tartozó ingatlanvagyon tulajdonjogának, használati jogának
más önkormányzat részére, feladat- és hatáskörátadás,
vagy tulajdonjog-rendezés jogcímen történô átadása, illetve megszerzése esetén a tulajdonosi jog gyakorlójának
meghatározása alapjául szolgáló értéket a könyv szerinti
bruttó, vagy – ha a vagyonkataszteri nyilvántartásban
szereplô becsült érték magasabb – a becsült érték figyelembevételével kell megállapítani.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetôség tulajdonosát illetô jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.

Módosította a 7/1998. (III. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 1998. március 25.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Az alcímet beiktatta és a 11. §-t módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 12. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az ingatlan és ingó vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a használatba
vevô jogait és kötelezettségeit.
(5) A Fôvárosi Közgyûlés képviseletében a fôpolgármester jár el, aki e jogát a polgári jog szabályainak megfelelôen bízhatja másra. Települési képviselô a Fôvárosi
Közgyûlés megbízása alapján képviselheti a képviselôtestületet.
(6) A portfólió vagyon kezelése körében a gazdasági
társaság legfôbb szerve ülésén részvénytársaságnál eseti,
egyéb társaságnál általános meghatalmazással képviselteti magát a tulajdonos.

Az önkormányzati vagyonkezelô szervek jogállása
13. § 1
(1) Vagyonkezelési szerzôdés – a Fôvárosi Önkormányzat intézményei és a vagyonkezelés vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkezô szervek kivételével –
csak olyan szervvel köthetô, amely a szerzôdésben vállalja a szerzôdést biztosító mellékkötelezettségek (óvadék, készfizetô kezesség) és/vagy a vagyonkezelés
idôtartamára felelôsségbiztosítás kikötését.
(2) Az önkormányzati vagyon kezelésére kötött
szerzôdés célja szerint lehet vállalkozási vagyonkezelési
szerzôdés, portfólió vagyonkezelési szerzôdés, vagy
megbízási szerzôdés. Megbízási szerzôdést kell kötni a
stratégiai csoportba sorolt portfólió vagyon tekintetében.
A vagyonkezelési szerzôdésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell határozni az ellenôrzéssel
kapcsolatos eljárást, jogosítványokat és gondoskodni
kell ezek teljesítésérôl.
(3) A vagyonkezelési szerzôdés célja hozadék (osztalék, részesedés) elérése, és/vagy a vagyonérték megtartása, illetve elérése, és/vagy vagyongyarapodás elérése. A
vagyonkezelési szerzôdésben a felek megállapodhatnak
az értékesítésbôl befolyt árbevétel vagy hozadék
megosztásában, illetve meghatározott hányadának a
vagyonkezelô szerv részérôl – a Vagyongazdálkodás
Irányelveivel összhangban történô – befektetésében.
(4) Az önkormányzati vagyonkezelô szervek a kezelésükben, használatukban lévô önkormányzati vagyonnal
– az önkormányzati kötelezô feladatellátás sérelme nél1
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kül – az Áht. 105/A–105/D. §-a, a Fôvárosi Önkormányzatra vonatkozó jogszabályok és e rendelet, valamint a
vagyonkezelési szerzôdés keretei között gazdálkodnak.
(5) Az önkormányzati vagyonkezelô szervek kötelesek teljesíteni az általuk kezelt vagyon tulajdonosát terhelô pénzügyi kötelezettségeket.
(6) Ha az önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású
vagyonkezelô szervek alapító okirata (létesítô okirata
stb.), vagy jogszabály másként nem rendelkezik gazdálkodásuk körében
a) 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen – a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete
szerint illetékes szakbizottság hozzájárulásával – a Tulajdonosi Bizottság,
b) 100 millió forint értékhatárt elérôen vagy meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés engedélyével alapíthatnak
gazdasági és közhasznú társaságot, szerezhetnek gazdasági és közhasznú társaságban érdekeltséget.

Az önkormányzati ingatlanüzemeltetô szervek
jogállása2
13/A. §3
Az önkormányzati ingatlanüzemeltetô szervek létesítô okiratuk, vagy kizárólagos jog és megbízási
szerzôdés, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen megkötött megbízási szerzôdés alapján jogosultak az önkormányzati vagyon meghatározott részének
üzemeltetésére.

Az ingyenes vagy kedvezményes önkormányzati
vagyonszerzés, valamint az önkormányzati vagyon
ingyenes és kedvezményes átengedése,
illetve átruházása4
14. §5
(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, vagyonkezelôi illetve használati jogát – jogszabály eltérô rendelkezése hiányában – ingyenesen vagy kedvezményesen
bármely jogcímen (így különösen adásvétel, ajándékozás,
közérdekû kötelezettségvállalás stb.) kizárólag olyan esetekben lehetséges átruházni, átengedni, amennyiben az a
Fôvárosi Önkormányzat érdekeit nem sérti.

Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §-a (A vagyonkezelési szerzôdéseket 2005. január 1-jéig kell megkötni.
E vagyonkezelési szerzôdések megkötéséig a vagyonkezelést az intézmények alapító okiratában foglaltak szerint kell ellátni.),
és a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 6. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 15. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 15. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 7. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 7. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, valamint az önkormányzati vagyon megterhelése (a zálogjoggal való megterhelést kivéve), továbbá az ingyenes
vagy kedvezményes önkormányzati vagyonszerzés esetében – e rendelet 17. §-ában, valamint 21. § (4) bekezdésében foglalt kivételekkel – 100 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen a Tulajdonosi Bizottság az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával, 100 millió forint egyedi forgalmi értéket elérôen vagy azt meghaladóan pedig a Fôvárosi Közgyûlés határoz, mindegyik esetben minôsített
szavazattöbbséggel.
(3) Bármely, a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint ajánlattevônek nem minôsülô vállalkozás részére nyújtott
(1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás tervezetét, az Európai Közösséget létrehozó Szerzôdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrôl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján, elôzetesen be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.
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a) 100 ezer forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen
a fôvárosi önkormányzati költségvetési intézmény vezetôje, a Fôpolgármesteri Hivatalnál a fôpolgármester,
b) 100 ezer forint egyedi forgalmi értéket elérôen vagy
azt meghaladóan, 1 millió forint egyedi értékhatárt el
nem érôen a fôpolgármester, az SZMSZ 6. számú melléklete szerinti bizottság hozzájárulásával,
c) 1 millió forint egyedi forgalmi értéket elérô vagy
azt meghaladó ügyek esetén a Fôvárosi Közgyûlés
jogosult dönteni, amennyiben e döntés a Fôvárosi Önkormányzat érdekeit nem sérti.
(2) Behajthatatlannak nem minôsülô követelés mérséklésére, elengedésére vagy részletfizetés engedélyezésére a 14/A. § szabályait kell alkalmazni azzal, hogy
a követelésrôl vagy annak egy részérôl történô lemondás
a döntésre jogosult egyoldalú nyilatkozatával is történhet.

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
kizárólagos jog6
14/C. §7

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli
vagy peren kívüli egyezségkötés 1
14/A. §2
A Fôvárosi Önkormányzat tényleges vagy várományi
vagyonát érintô perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére
a) 500 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi
értéket el nem érôen a Tulajdonosi Bizottság jogosult, az
SZMSZ 6. számú melléklete szerinti bizottság hozzájárulásával,
b) 500 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi
értéket elérôen vagy azt meghaladóan pedig a Fôvárosi
Közgyûlés jogosult.

(1)8 Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt szervezetek, valamint a fôvárosi önkormányzati intézmények a
hozzájuk rendelt és külön szerzôdésben is meghatározott,
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonával és az Ötv. 63/A. §ában rögzített kötelezô feladatainak ellátásával kapcsolatos
feladatokat kizárólagos joggal jogosultak ellátni.
(2) Kizárólagos jogot a Fôvárosi Közgyûlés egyéb
rendelettel is alapíthat, e rendelet 3. számú mellékletének
egyidejû módosításával.
(3) Valamely feladat ellátása tekintetében kizárólagos
joggal rendelkezô szervezet csak annyiban jogosult az
adott – a Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Rt. (a
továbbiakban: BFVK Rt.) portfóliókezelési tevékenységén kívüli – feladat kizárólagos ellátására, amennyiben e
jogosultságát külön szerzôdés is szabályozza.

Fizetési követelés mérséklése, illetve elengedése3
14/B. §4

(4) A kizárólagos joggal rendelkezô szervezetek e jogosultsága nem értelmezhetô kiterjesztôen.

(1)5 Behajthatatlan fizetési követelés mérséklésérôl,
illetve elengedésérôl

(5) Amennyiben az (1) és a (3), vagy a (2) és a (3) bekezdésekben elôírt feltételek nem állnak fenn a Fôvárosi

1
2
3
4
5
6
7
8

Beiktatta a 8/1997. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 30. §-a. Hatályos: 1997. március 14.
Beiktatta a 8/1997. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 30. §-a és módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Beiktatta a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §-a és módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 18. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Beiktatta a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §-a és módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 18. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 19. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 19. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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Önkormányzat vagyonával kapcsolatos valamely feladat
vonatkozásában, az adott feladat ellátásával, a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott, megfelelô eljárás alkalmazása mellett bármely, arra egyébként alkalmas és jogosult
természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság is megbízható.

2005. október 25.

illetôleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, vagy
b) a Fôvárosi Önkormányzat érdeke, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása azt indokolttá teszik, vagy
c) a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlatot tevôk képesek.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása1

(2) Nyilvános pályázat során is – speciális feltételek
meghatározásával – szûkíthetô a pályázók köre, ha az
szakmai érdekbôl indokolt.

15. §2

15/C. §5

(1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történô hasznosítása, továbbá megterhelése, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket
meghaladó forgalmi értékû vagyon tekintetében
– nyilvános,
– e rendeletben meghatározott feltételek fennállása
esetén a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésétôl függôen pedig nyilvános vagy zártkörû
versenyeztetési eljárás alkalmazásával, a legjobb ajánlatot tevô részére történik.

Portfólió vagyon körében a 1500 millió forintot, illetve a 10. § (5)–(6) bekezdése szerinti együttes értékesítés
esetén 3000 millió forintot el nem érô önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása nyilvános pályázat útján történik, az alábbi kivételekkel:
a) zártkörû pályázat rendelhetô el, ha
– a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon
jellege, jelentôsége, valamint annak leghatékonyabb
hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a
pályázaton elôre meghatározott ajánlatot tevôk, befektetôk, illetôleg társasági partnerek részvételét
teszi szükségessé, vagy
– a Fôvárosi Önkormányzat érdeke, különösen a közszolgáltatás ellátása vagy az üzleti titok megóvása
azt indokolttá teszi, vagy
– a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlatot tevôk képesek,
b) a zártkörû pályázat feltételeinek fennállása mellett
versengô ajánlatkérés rendelhetô el, ha nincs szükség
elôminôsítô eljárás lefolytatására, feltéve, hogy a portfólió vagyon értéke nem haladja meg az 500 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az Áht. 108. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól törvény kivételt tesz, valamint az e rendelet
14. §-ában és 15/L. §-ában meghatározott esetekben.
(3) Az önkormányzati vagyont szerzôdés alapján kezelô, hasznosító szervek, a szerzôdésben meghatározott
jogaikat e rendelettel összhangban gyakorolhatják.
15/A. §3

15/D. §6
A versenyeztetési eljárás módjai: nyilvános vagy zártkörû (meghívásos) pályázati eljárás, versengô ajánlatkérés, egyszerûsített pályázati eljárás, a portfólió vagyon
zártkörû elhelyezése, továbbá ingatlan és ingó vagyon tekintetében árverés.
15/B. §4
(1) Nyilvános pályázat helyett kizárólag akkor írható
ki zártkörû pályázat, ha
a) a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon
jellege, jelentôsége, valamint annak leghatékonyabb
hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton elôre meghatározott ajánlatot tevôk, befektetôk,
1
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Egyszerûsített pályázati eljárás útján történhet az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy
bérbeadása, továbbá más módon történô hasznosítása,
a) ha a vagyontárgy értéke portfólió vagyon esetén
30-150 millió forint értékhatár közötti, ingatlan és ingó
vagyon értékesítése esetén 20-30 millió forint értékhatár
közötti, egyéb módon történô hasznosítása esetén 30-150
millió forint értékhatár közötti,
b) a vagyontárgy jellege azt különösen indokolja,
c) a Fôvárosi Önkormányzatnak speciális érdeke fûzôdik az ilyen módon történô hasznosításhoz, feltéve,
hogy nincs szükség információs memorandum kibocsátására.

Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 9. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 9. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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15/E. §1

Zártkörû elhelyezés akkor rendelhetô el, ha a portfólió vagyon értéke meghaladja az 500 millió forintot és
a) a zártkörû pályázatra vonatkozó feltételek fennállnak, vagy
b) az elidegenítés nemzetközileg elismert pénzügyi és
szakmai befektetô bevonását célozza.
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ba, bérbe, vagy használatba adni, amely illetve aki büntetôjogi felelôssége tudatában írásban nyilatkozik arról,
hogy a Fôvárosi Önkormányzat felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása, kivéve, ha a tartozás jogosultjaként eljáró szerv a tartozás késôbbi idôpontban történô megfizetéséhez elôzetesen írásban hozzájárult.
15/J. §6

100 millió forint egyedi értékhatárig a tulajdonosi jogok
gyakorlója dönthet úgy, hogy az ingatlan és ingó vagyont,
továbbá vagyoni értékû jogot árverés útján hasznosítja.

A versenyeztetési eljárás lefolytatásának eredményeként megkötött szerzôdést meghosszabbítani, vagy
ugyanazon bérlôvel, használóval újabb határozott idôtartamú szerzôdést kötni csak a korábbiaktól független versenyeztetést követôen lehet.

15/G. §3

15/K. §7

15/F. §2

(1) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti vagyon hasznosítása
esetén, a versenyeztetési eljárás lefolytatásáról vagy
mellôzésérôl a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.
(2) Amennyiben a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési eljárás lefolytatásáról döntött, a versenyeztetés módjáról e rendelet szabályai szerint határoz.

A vagyontárgy nyilvános értékesítése és egyéb hasznosítása esetén a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyása – a versenyeztetési eljárás jellegétôl függôen – a
hasznosításra való kijelöléshez illetve a végsô döntés
meghozatalához szükséges. A hasznosításra kijelölô
döntés más szervet vagy személyt is felhatalmazhat a
versenyeztetési eljárás lefolytatására.
15/L. §8

15/H. §4
(1) A kiíró a versenyeztetési eljárás során valamennyi
ajánlatot tevô számára egyenlô esélyt köteles biztosítani
az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és
az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. A kiíró a
versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni,
hogy annak alapján az ajánlatot tevôk megfelelô ajánlatot tehessenek és a szabályszerûen, idôben benyújtott
ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.
(2) Minden ajánlatot tevônek joga van a kiíró által
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlatot tevô számára – lehetôség szerint – hozzáférhetôvé kell tenni minden olyan
adatot, amely nem sért üzleti titkot és amely az üzleti
életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlatot
tevônek lehetôsége nyíljék megalapozott ajánlattételre.
15/I. §5
Forgalmi értéktôl függetlenül, az önkormányzati vagyont csak olyan ajánlatot tevô, illetve kérelmezô szervezet vagy személy részére lehet értékesíteni, tulajdon1
2
3
4
5
6
7
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(1) Versenyeztetés nélkül bérbe- és használatba adható
a) bármely ingatlan 60 napot meg nem haladó határozott idôtartamra, az ugyanazon bérlô részére történô ismételt bérbeadás kivételével, vagy
b) külföldön lévô ingatlan, amennyiben nemzetközi
szerzôdésben vállalt kötelezettség a versenyeztetés alkalmazását kizárja.
(2) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait
az önkormányzati vagyon értékesítése, egyéb hasznosítása során
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzésekre,
b) értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala, továbbá az értékpapírok tôzsdei értékesítése esetén,
c) üzletrész-, részvény- és ingatlancserék esetében,
d) telekrendezés, valamint közös tulajdon megszüntetése esetén,
e) ha az értékesítés, egyéb hasznosítás más helyi önkormányzat, vagy a Magyar Állam részére történik,
f) ha a tulajdonosi jogok gyakorlója a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô illetve többségi irányítása
alatt lévô vagyonkezelô szervet bíz meg a vagyon kezelésével.

Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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g) ha a Fôvárosi Önkormányzat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagy önkormányzati részesedéssel mûködô közüzemi társaságok munkavállalói részére értékesíti az önkormányzati vagyont,
h) ha a Fôvárosi Önkormányzat illetve jogelôdje,
külsô természetes vagy jogi személy(ek) részére opciót
biztosított,
i) ingó vagyon selejtezése esetén, ha az más jogszabályokban foglalt eljárás alapján történik.

Központi Ügyleti Nyilvántartás
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szerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzôdések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerzôdést kötô felek nevét, a szerzôdés
értékét, határozott idôre kötött szerzôdés esetében annak
idôtartamát, valamint az említett adatok változásait, a
szerzôdés létrejöttétôl számított 60 napon belül a Fôpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni, valamint kérésre az önköltségi ár megfizetésével papír alapon is ki kell adni. A közzétételrôl és a
kiadásról a fôpolgármester gondoskodik.

16. §1
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati
ingatlanvagyon értékesítésére, hasznosítására és megszerzésére kötött szerzôdésekrôl Központi Ügyleti Nyilvántartást kell vezetni, amelynek felfektetésérôl és folyamatos vezetésérôl a fôpolgármester gondoskodik.
(2) A Központi Ügyleti Nyilvántartás nyilvános, a benne foglaltak közérdekû adatoknak minôsülnek, amelyek
tartalmáról a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelôen szolgáltatható ki adat.
(3)2 Az önkormányzati ingatlanvagyon elidegenítése,
hasznosítása és megszerzése tárgyában megkötött
szerzôdés egy eredeti példányát vagy hitelesített másolatát a Fôvárosi Önkormányzat képviseletében aláíró fél,
illetve ellenjegyzés esetében az ellenjegyzô fél a szerzôdés megkötését követôen – amennyiben a szerzôdés az
ingatlan-nyilvántartás tartalmát érinti, akkor annak egy
példányát és a bejegyzésre irányuló kérelmet –, 8 napon
belül köteles a Központi Ügyleti Nyilvántartásnak megküldeni.

Vagyonértékesítésre, vagyonátruházásra,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû
jog átadására, valamint koncesszióba adására
vonatkozó szerzôdések közzététele3

IV.
RENDELKEZÉS AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ VAGYONTÁRGYAKKAL
A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog
gyakorlása
17. §5
(1)6 Az Önkormányzat forgalomképtelen vagyona tekintetében a tulajdonosi jogokat – a 9/A. § (2) bekezdésében, valamint e § (2)–(7) bekezdéseiben foglaltak kivételével – a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja.
(2)7 A forgalomképtelen vagyonnak tulajdonjogát nem
érintô hasznosítása – amennyiben a vagyontárgyak hasznosítására irányuló szerzôdések idôtartama a három évet nem
haladja meg – továbbá ilyen vagyon megszerzése – az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával – a Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik a (3)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével.
(3)8 A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken a felszíni építmények, – kivéve taxiállomások – továbbá a közmûvek, valamint az azokkal
összefüggô egyéb építmények létesítéséhez, bôvítéséhez,
áthelyezéséhez, valamint a már meglévô építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság dönt.

16/A. §4
Az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyonnal történô gazdálkodással összefüggô – a nettó ötmillió forintot elérô vagy azt meghaladó értékû – árube1
2
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4
5
6
7
8

(4) A (3) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulás megadását – közmûvek létesítése kivételével – jogszabály eltérô
rendelkezése hiányában, a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság ellenszolgáltatás biztosításához kötheti.

Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 21. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 11. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 3/2004. (III. 10.) Fôv. Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2004. március 10.
Beiktatta a 3/2004. (III. 10.) Fôv. Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2004. március 10.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 22. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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(5)1 A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületeken taxiállomás létesítéséhez, bôvítéséhez és
áthelyezéséhez szükséges, valamint a taxiállomásokon
létesítendô szolgáltató- és hirdetôberendezéssel, valamint utcabútorral kapcsolatos építési engedélyhez elôírt
tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság dönt.
(6) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, illetôleg abban elektronikus hírközlési építmények és az ezekkel összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben az ingatlanok tulajdonjogának korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Ptk.
108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi jogok
gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a Várostervezési
és Városképvédelmi Bizottság (3) bekezdés alapján
meghozott tulajdonosi hozzájárulása esetén a Tulajdonosi Bizottság dönt.
(7) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterületeken, egyéb ingatlanokon (épület, létesítmény),
azok alatt vagy felett, illetôleg abban zárt felhasználói
csoport részére elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, továbbá zárt célú hálózaton elektronikus hírközlési
szolgáltatás nyújtását szolgáló elektronikus hírközlési
építmény és az ezekkel összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben – amennyiben ahhoz elvi építési engedély, illetve építési engedély szükséges – az építési jogosultság
igazolása, a tulajdonosi hozzájárulás, valamint az ellenszolgáltatás kérdésében a Tulajdonosi Bizottság dönt.
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(10) A helyi közút tartozéka – amennyiben nem
minôsül közmûnek – nem idegeníthetô el, gazdasági társaság rendelkezésére nem bocsátható, de selejtezhetô és
szerzôdéssel hasznosítható. A helyi közút tartozékainak
a Fôvárosi Önkormányzat részérôl történô megszerzésénél, illetve a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
ilyen vagyontárgy hasznosításánál – a közmûvek kivételével – a forgalomképes ingó vagyonra vonatkozó szabályokat kell megfelelôen alkalmazni.
(11) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére és
megterhelésére kötött szerzôdés – az Ötv. 68/D. §-ban
foglaltak, valamint az ugyanolyan keretövezeti besorolású ingatlanra történô csere kivételével – semmis.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti
tulajdonosi jog gyakorlása
18. §
(1)3 A 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felett a tulajdonosi jogokat
a) 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érôen a Tulajdonosi Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával,
b) 200 millió forint egyedi forgalmi értéket elérôen
vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja,
tekintettel a 13. § (3) bekezdésében, valamint a 19–20. §ban megjelölt feltételekre és kivételekre.
(2)4 A Tulajdoni Bizottság a Fôvárosi Önkormányzat által céljelleggel támogatott intézményi beruházással kapcsolatos ingatlan, ingatlanrész vagy tulajdoni illetôség megszerzésérôl szóló döntésével egyidejûleg meghatalmazhatja
az intézmény vezetôjét az adásvételi szerzôdés aláírására.

(8)2 Az önkormányzat a (6) és (7) bekezdésekben
meghatározott létesítmények önkormányzati tulajdonú
közterületen való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulás és területhasználati engedély megadását
csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi
hozzájárulás megadása különös méltánylást érdemlô települési vagy lakossági érdeket sértene, illetve ha a területhasználati engedély megadása jogszabályban foglalt
tilalomba ütközne.

(3)5 Az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges
a) a mûemlékek elidegenítéséhez, megterheléséhez,
használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba való beviteléhez
b) a muzeális gyûjtemények és muzeális emlékek elidegenítéséhez.

(9) A helyi közút és mûtárgya, a közforgalmú repülôterek hasznosítására vonatkozó koncessziós pályázat
kiírásáról és elbírálásáról a Fôvárosi Közgyûlés dönt.
A koncessziós szerzôdés aláírására a fôpolgármester
jogosult.

(4) A helyi közmûvek, a helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékaik hasznosítására vonatkozó koncessziós
pályázat kiírásáról és elbírálásáról a Fôvárosi Közgyûlés
dönt. A koncessziós szerzôdés aláírására a fôpolgármester jogosult.

1
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Módosította a 46/2005. (VII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2005. szeptember 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése és a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 23. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Beiktatta, egyidejûleg az eredeti (2)–(4) bekezdések számozását (3)–(5) bekezdésre módosította a 25/1999. (VI. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. §-a. Hatályos: 1999. június 15.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
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(5)1 A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén fedezetül nem
használható.
19. §2
(1) Az önkormányzati intézmény vezetôje az alapító
okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül
önállóan dönt a 4. § d) pontjában meghatározott
a) 10 millió forint könyv szerinti bruttó értékhatárt el
nem érô ingó vagyon és 10 millió forint értékhatárt el
nem erô vagyoni értékû jog megszerzésérôl, elidegenítésérôl, megterhelésérôl és egyéb módon történô
hasznosításáról,
b)3 ingatlan, ingatlanrész bérbe-, illetve használatba
adásáról legfeljebb egyévi idôtartamra, az ugyanazon
bérlô részére történô ismételt bérbeadás kivételével.
(2) Az önkormányzati intézmény vezetôje az SZMSZ
6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság
elôzetes hozzájárulásával dönt
a) 10–50 millió forint egyedi bruttó könyv szerinti értékhatár, illetve beszerzési értékhatár közötti ingó vagyon és 10–50 millió forint értékhatár közötti vagyoni
értékû jog megszerzésérôl, elidegenítésérôl, megterhelésérôl és egyéb módon történô hasznosításáról,
b)4 ingatlan, ingatlanrész ugyanazon bérlô részére történô egy évet meg nem haladó ismételt, valamint egy
évet meghaladó, legfeljebb ötévi idôtartamra történô határozott idejû bérbe-, illetve használatba adásáról.
(3) Az önkormányzati intézmény vezetôje az SZMSZ
6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság és
a Tulajdonosi Bizottság elôzetes hozzájárulásával dönt
a) 50 millió forint vagy azt meghaladó egyedi bruttó
könyv szerinti értékû, illetve beszerzési értékû ingó vagyon és 50 millió forint vagy azt meghaladó értékû vagyoni értékû jog megszerzésérôl, elidegenítésérôl,
megterhelésérôl és egyéb módon történô hasznosításáról,
b) ingatlan, ingatlanrész határozatlan idejû, valamint
öt évet meghaladó határozott idejû bérbe-, illetve használatba adásáról,
c)5 az önkormányzati intézmény és alapítvány vagy
társadalmi szervezet között kötendô önkormányzati va1
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gyont érintô olyan együttmûködési megállapodás jóváhagyásáról, mely egyidejûleg tartalmazza az alapítványnak vagy társadalmi szervezetnek az önkormányzati intézmény címére történô székhelybejegyzéshez szükséges
tulajdonosi hozzájárulását is.
(4)6 A (2)–(3) bekezdésben meghatározott ingó vagyon értékesítésénél az intézmény vezetôje csak az alapfeladatok ellátásához feleslegessé váló ingó vagyon értékesítése felett rendelkezhet azzal, hogy a fôvárosi fejlesztési felújítási pénzeszközökbôl megvalósult ingó vagyon esetén az értékesítésbôl származó bevételt köteles
az intézmény eszközellátottsága javítására, pótlására fordítani.
(5)7 Az önkormányzati intézmény vezetôje az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával gyakorolja az önkormányzati intézmények ingatlan vagyonát érintô hatósági
engedélyezési eljárásban a tulajdonost megilletô jogot.
Nem kell elôzetes hozzájárulás, ha az SZMSZ 6. számú
melléklete szerint illetékes bizottság, vagy a Fôvárosi
Közgyûlés, Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet szerinti célokmányt hagyott jóvá.
20. §8
(1)9 A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
egyszemélyes gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság legfôbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül gyakorolja, a
többszemélyes társaságoknál pedig a társaság legfôbb
szervének döntését megelôzôen a Fôvárosi Közgyûlés
határoz az alábbi kérdésben:
a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály)
megállapítása (jóváhagyása) és módosítása,
b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása,
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása,
d) a társaság más társasággal való egyesülésének,
beolvadásának és megszûnésének, valamint más társasági formába átalakulása elhatározása,

Az eredeti (5) bekezdést hatályon kívül helyezte és egyidejûleg a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (3) bekezdésével beiktatott (6) bekezdés számozását (5) bekezdésre módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 33. § (2) bekezdésének f) pontja. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 18. §-a. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta az 55/2003. (X. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2003. október 17.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Az eredeti 20. §-t hatályon kívül helyezte, egyidejûleg a 21. § számozását 20-ra módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
20. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.

2005. október 25.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1597

e)1 a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény (a továbbiakban: Gt.) 33. §-ában foglaltak kivételével a felügyelôbizottság tagjai, valamint az igazgatóság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
illetve díjazásának megállapítása,
f)2 döntés mindazokban a kérdésekben, melyekkel
az SZMSZ 5. és 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság, a társaság igazgatósága, felügyelôbizottsága és
könyvvizsgálója a Fôvárosi Közgyûléshez fordul,
g)3 a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójának kinevezése, felmentése, munkabérének megállapítása, kivéve, ha a társaság alapító okirata másként rendelkezik.

(8)10 Az egészségügyi ágazathoz tartozó közhasznú társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb jogait az Egészségügyi Bizottság gyakorolja.

(2)4 A társaság legfôbb szervének az (1) bekezdésben
fel nem sorolt egyéb törvény által hatáskörébe utalt jogait
– a (4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével – Tulajdonosi Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával gyakorolja.

(1) A forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó
vagyon tekintetében a (4)–(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel
a) 500 millió forint egyedi forgalmi értéket elérô vagy
azt meghaladó forgalomképes önkormányzati vagyon felett a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat,
b) 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érô
forgalomképes ingatlan és ingó vagyon felett – a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3)5 Minden más, a társaság alapszabályának rendelkezése által alapítói döntést igénylô kérdésben – a (4)–(8)
bekezdésekben foglaltak kivételével – a Tulajdonosi Bizottság dönt.
(4)6 A kulturális ágazathoz tartozó közhasznú társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt
egyéb jogait a Kulturális Bizottság gyakorolja.
(5)7 A Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Közhasznú Társaság legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb jogait a Kereskedelmi és
Turisztikai Bizottság gyakorolja.
(6)8 A BTH Budapesti Turisztikai Kht. legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb jogait a
Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság gyakorolja.
(7)9 Az oktatási ágazathoz tartozó közhasznú társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt
egyéb jogait az Oktatási Bizottság gyakorolja.
1

A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlása

A forgalomképes ingatlan és ingó vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlása
21. §11

(2)12 A 300 millió forint egyedi forgalmi értéket el
nem érô forgalomképes ingatlan és ingó vagyon esetén a
Tulajdonosi Bizottság a 13. §-ában foglaltak figyelembevételével vagyonkezelési szerzôdést köthet.
(3) A 10. § (5)–(6) bekezdése szerinti értékesítés esetén egymilliárd forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a szerzôdéses vagyonkezelésbe adásról a Tulajdonosi Bizottság dönt, feltéve, hogy az
együttesen értékesített vagyontárgyak egyikének egyedi
forgalmi értéke sem haladja meg az 500 millió forintot.
(4) A forgalomképes vagyon Fôvárosi Önkormányzat
részére történô megszerzésérôl és megterhelésérôl – a zálogjoggal való megterhelést kivéve – 300 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen az SZMSZ 6. számú mel-

Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (2) bekezdése. A jogszabályi hivatkozást módosította a 62/2005. (X. 18.)
Fôv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
2 Módosította a 38/1997. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a és a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 25. §-a. Hatályos: 2004.
október 1.
3 Beiktatta a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
4 Módosította a 34/2005. (V. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. július 1.
5 Módosította a 34/2005. (V. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. július 1.
6 Beiktatta a 38/1997. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 1997. augusztus 1.
7 Beiktatta az 59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (4) bekezdése és módosította a 80/2002. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §
(1) bekezdése. Hatályos: 2002. december 30.
8 Beiktatta és egyidejûleg a (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre módosította az 51/2001. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a,
módosította a 80/2002. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2002. december 30.
9 Beiktatta a 42/2001. (VI. 27.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2001. június 27.
10 Beiktatta a 34/2005. (V. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. július 1.
11 Az eredeti 22. §-t hatályon kívül helyezte, egyidejûleg a 23., 24., 24/A., 25. §-ok számozását 21., 22., 23., 24. §-ra módosította a
62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos: 2005. november 30.
12 Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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léklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával a Tulajdonosi Bizottság, 300 millió forint egyedi forgalmi értéket
elérôen vagy meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés dönt.
(5)1 Ha a forgalomképes ingatlanvagyon megszerzése
a Kbt. hatálya alá tartozik, a Fôvárosi Önkormányzat és
szervei Közbeszerzési Szabályzata alapján hatáskörrel
rendelkezô szerv dönt a Tulajdonosi Bizottság elôzetes
hozzájárulásával.
(6) Értékhatártól függetlenül a Fôvárosi Közgyûlés
hatásköre az önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben a használat jogának más önkormányzat vagy állami szerv részére történô átadását,
illetve ezen szervektôl történô átvételét szolgáló megállapodás jóváhagyása.

A forgalomképes portfólió vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlása2
22. §3
(1) A Fôvárosi Önkormányzat kizárólag betéti társaság korlátolt felelôsségû kültagja, korlátolt felelôsségû
társaság, közhasznú társaság tagja és részvényes lehet.

2005. október 25.

a) az egymilliárd forint egyedi forgalmi értéket elérô vagy
azt meghaladó forgalomképes önkormányzati vagyon felett
a Fôvárosi Közgyûlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat,
b) az egymilliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes önkormányzati vagyon felett – a (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel – a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
(4) Az 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el
nem érô forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon
esetén a Tulajdonosi Bizottság a (2) bekezdés szerint vagyonkezelési szerzôdést köt.
(5) A 10. § (5)–(6) bekezdése szerinti értékesítés esetén egymilliárd-hatszázmillió forint együttesen számított
forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a szerzôdéses
vagyonkezelésbe adásról a Tulajdonosi Bizottság dönt,
feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévô társasági részesedések egyedi
forgalmi értéke nem haladja meg az egymilliárd forintot.
(6) Ha a vagyonkezelési szerzôdés másként nem rendelkezik, a vagyonkezelô szervet nem illeti meg a (3)–(4)
bekezdésben foglalt társaságok által megválasztandó,
illetve kijelölendô vezetô tisztségviselôknek, felügyelôbizottsági tagoknak és könyvvizsgálónak e tisztségükre
történô javaslattétele.

(2) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az
éves vagyongazdálkodási irányelvekben nevesített és a
különbözô csoportokba sorolt portfólió vagyon kezelését, hasznosítását kizárólag e rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt gazdasági társaság láthatja
el, vagyonkezelési szerzôdés alapján – annak keretei között – az alábbi vagyonelemek (társasági részesedések)
tekintetében
a) a „stratégiai” besorolású portfólió vagyon,
b) az „üzleti” besorolású portfólió vagyon (ideértve a
végelszámolás és felszámolás alatt álló gazdasági társaságokban meglévô önkormányzati részesedéseket is) körében az „üzleti megtartandó” portfólió vagyon, továbbá
az „üzleti értékesítendô” portfólió vagyon közül azon
társasági részesedések, melyek a vagyonkezelési szerzôdésben nevesítésre kerültek.

(7) A Tulajdonosi Bizottság köteles folyamatosan
figyelemmel kísérni és ellenôrizni a vagyonkezelô szervek portfóliókezelési tevékenységét. Ennek érdekében
teljes körû betekintést nyerhet a vagyonkezelô szervek
vagyonkezeléssel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli
jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdésben meghatározott körben – ellenôrizheti a megkötött
szerzôdéseket, vizsgálhatja a vagyonkezelô hitelességét,
konkrét ügyeket vizsgálhat meg. A Tulajdonosi Bizottság az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve
szükség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

(3)4 A forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon tekintetében a – (6) bekezdésben meghatározottak
kivételével és a 23. §-ban meghatározott eltérésekkel –
az alábbiak az irányadóak:

23. § 6

1
2
3
4
5
6
7

A forgalomképes portfólió vagyon tôzsdén jegyzett
tárgyai feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
különös szabályai 5

(1)7 A tôzsdén jegyzett értékpapírok (részvények) értékesítésére – amennyiben azok nem tartoznak a 22. § (2) be-

Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 32/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos: 2002. július 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 28. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
A hivatkozott rendelkezés számát módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 7/1998. (III. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 1998. március 25.
Beiktatta a 7/1998. (III. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a és módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 29. §-a. Hatályos:
2004. október 1.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 15. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
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kezdésének hatálya alá –, a tulajdonosi jogok gyakorlója, a
Kbt. 29. § (2) b) pontja alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül választhat ki befektetési vállalkozás(oka)t.

(2) E rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni
az ingó dolgok selejtezése tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározásakor.

(2)1 A tôzsdén jegyzett értékpapírok egyedi értékesítése esetén az ajánlatkérô nevében eljáró szerv dönt a
tôzsdei értékpapírok elidegenítésérôl és a tôzsdei értékpapírügylet jellegének megfelelô szerzôdés megkötésérôl, meghatározva egyben az értékesítés árfolyamát.

(3)4 A 7/A. § (1)–(4) bekezdéseiben foglaltakat a
2004. évrôl összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

(3) A tôzsdén jegyzett különbözô értékpapírok együttes értékesítése esetén az ajánlatkérô nevében eljáró
szerv dönt az (1) bekezdés szerinti eljárásra benyújtott
pályázat eredményének megállapításáról és a befektetési
vállalkozással kötendô (tanácsadói) keretszerzôdés
megkötésérôl, továbbá legkésôbb a pályázat eredményének megállapításáig köteles megállapítani az értékesítés
minimális árfolyamát és az értékesítés esetleges egyéb
feltételeit. Egyebekben a (4)–(5) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljárni.
(4) A közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen az
értékesítés konkrét idôpontjának meghatározására és a
tôzsdei értékpapírügylet jellegének megfelelô – az értékpapírok értékesítését eredményezô – szerzôdések megkötésére – az ajánlatkérô nevében eljáró szerv által meghatározott árfolyamot elérô vagy meghaladó áron és feltételek figyelembevételével – a fôpolgármester jogosult,
a pályázatot kiíró szerv utólagos tájékoztatása mellett.
(5) Különösen indokolt esetben (például az Önkormányzat tôzsdén jegyzett értékpapírjai jelentôs árfolyamvesztésének veszélye esetén, a nagyobb veszteség elkerülése céljából) az ajánlatkérô nevében eljáró szerv, a Kbt.
136. §-a szerint dönthet gyorsított eljárás alkalmazásáról.
(6) A másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott, folyamatosan nyilvánosan közzétett árfolyammal rendelkezô részvények tekintetében az ajánlatkérô nevében
eljáró szerv dönthet úgy, hogy a részvények értékesítését
a (2) bekezdés szerint bonyolítja.

V.
ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZÔ RENDELKEZÉSEK2
24. §3
(1) E rendelet a kihirdetés napját követô hónap elsô
napján lép hatályba.
1
2
3
4
5

(4) E rendelet alkalmazásában:
1. Állami szerv: az állami tulajdonú, illetve irányítású
szerv, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, valamint az állami költségvetési szerv.
1/A.5 Árverés: az ingatlan és ingó vagyon értékesítésének, egyéb hasznosításának nyilvános, a pályázók
közvetlen részvételével és jelenlétével megvalósuló versenyeztetése, amely során a vételár – a rendelet eltérô
rendelkezése hiányában – a nyilvános liciten licitlépcsôk
alkalmazásával kialakult legmagasabb ajánlati ár.
2. Behajthatatlan követelés: az a követelés
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során
nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem
vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az
óvatosság elvébôl következôen a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzôkönyv alapján – vélelmezhetô);
b) amelyet a hitelezô a csôdeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett;
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás
(nyilatkozat) szerint nincs fedezet;
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás
befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet;
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni,
amelynél a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli
a veszteséget), amelynél az adós nem lelhetô fel, mert a
megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel;
f) amelyet bíróság elôtt érvényesíteni nem lehet;
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.
3. Egyedi (ingatlan): e rendelet alkalmazásában egyedi ingatlanokon a helyrajzi számonként elkülönült ingatlanokat kell érteni.
4. Erdô: a nyilvántartott mûvelési ágtól függetlenül az
a legalább 1500 m2 alapterületû erdei fákkal és cserjékkel
borított terület, amely legcélszerûbb erdôgazdálkodással
hasznosítható, továbbá a Budapesti Városrendezési és

Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 15. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 30. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 30. §-a. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta és egyidejûleg a (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre módosította a 4/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §
(2) bekezdése.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 5.) Fôv.
Kgy. rendelet 53. §-a szerinti Erdôterületek keretövezetbe sorolt célzott területfelhasználási módú területek,
függetlenül attól, hogy a fásítás ténylegesen kialakításra
került-e.
5. Értékhatár: e rendelet értelmében az „értékhatár”
kifejezés nettó értékhatárt jelent, ide nem értve e rendelet 14. § (2) bekezdését.
6. Érték: e rendelet értelmében az „érték” kifejezés
nettó értéket jelent.
7. Gyalogút: jelzôtáblával gyalogútként megjelölt, illetôleg olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok
közlekedésére szolgál, és az úttesttôl tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény stb.) vagy két méternél
nagyobb távolság választja el.
7/A.1 Hasznosítás: különösen az ingyenes, kedvezményes, vagy piaci áron történô bérbeadás, adásvétel, csere, megterhelés, gazdasági társaságba való bevitel, valamint a vagyonkezelésbe adás.
8. Hasznosítás, bérbeadás joga: magában foglalja a
hasznosításra, bérletre irányuló szerzôdés megszüntetésének, felbontásának jogát is.
9. Helyi közforgalmú vasút: a közúti vasút (villamos),
a közúttól elkülönített vasút [magasvasút, kéregvasút,
mélyvezetésû vasút-metró, helyiérdekû vasút (HÉV), valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkezô, helyi forgalmat ellátó vasút (fogaskerekû vasút,
sikló, sífelvonó és függôpálya)].
10. Helyi közút: a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô gyalogos- és jármûközlekedésre szolgáló közterület.
11. Helyi közút mûtárgya: a híd, hajóhíd, felüljáró,
áteresz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezetô létesítmény.
12. Helyi közút tartozéka: a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi 1. törvény 47. § k) pontjában meghatározottak azzal, hogy az útfenntartási és közlekedésbiztonsági
célokat szolgáló mûszaki és egyéb létesítmény, berendezés alatt a forgalomirányítással kapcsolatos közlekedésbiztonsági célokat szolgáló mûszaki és egyéb létesítményeket, berendezéseket, kábel- és védôcsôhálózatokat is
érteni kell.
13. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapír: olyan
nyomdai úton elôállított (elôállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvény által értékpapírnak minôsített, jogot megtestesítô okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott
pénzösszeg rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint
annak meghatározott módon számított kamatát vagy
egyéb hozamát, és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezônek) a
megjelölt idôben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide
tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti
1
2
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jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a
zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejû befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.
14. Ingatlan: a rendeltetésszerûen használatba vett
földterület és minden olyan anyagi eszköz, amelyet a
földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok
közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az
erdô, az ültetvény, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, illetve ezek tulajdoni hányada.
15. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékû jogok:
az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a
bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerû használatának elôfeltételét jelentô – jogszabályban
nevesített – hozzájárulások (víz- és csatornahasználati
hozzájárulás, villamos fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás)
megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az
ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
16. Ingatlanüzemeltetés: e rendelet alkalmazásában
ingatlanüzemeltetésnek minôsül különösen az ingatlan
ôrzése, gondozása, állagmegóvása, az épületgépészeti
berendezések karbantartása, közüzemi szolgáltatókkal
kapcsolattartás, szerzôdéskötés és továbbszámlázás, portaszolgálat és gondnoksági feladatok ellátása, kármentesítés, kaszálás, gyomtalanítás.
17. Ingó és egyéb vagyon: ingatlannak, ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékû jognak, portfólió vagyonnak
és hitelviszonyt megtestesítô értékpapír vagyonnak nem
minôsülô dolgok és egyéb vagyonelemek. Ide tartoznak
különösen: az immateriális javak, gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek, beruházások, felújítások, beruházásokra adott elôlegek, tárgyi eszközök értékhelyesbítése, tartósan adott kölcsönök, hosszú lejáratú bankbetétek, egyéb hosszú lejáratú követelések, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök az ingatlanok kivételével, készletek, pénzeszközök, követelések, egyéb aktív pénzügyi
elszámolások, amelyek alatt a számvitelrôl szóló 2000.
évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben
meghatározott fogalmakat kell érteni.
18. Kedvezményes átruházás: e rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minôsül a vagyon olyan
értéken történô átruházása, mely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerzôdés feltûnô értékaránytalanság címen történô megtámadását tenné lehetôvé.
19. Kerékpárút: jelzôtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
19/A.2 Kiíró: az a személy, vagy szervezet, akit illetve amit a tulajdonosi jogok gyakorlója a versenyeztetési
eljárás lefolytatásával megbízott.

Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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20.1 Kizárólagos jog: magasabb szintû jogszabály,
vagy a Kbt. szabályaival összhangban a Fôvárosi Önkormányzat rendelete, illetve határozata alapján egy vagy
csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága
meghatározott tevékenység, illetôleg cselekmény közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történô elvégzésére,
összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerzôdésekkel és módosításaikkal.
21. Középület: a Fôvárosi Önkormányzat és szervei
elhelyezésére szolgáló ingatlan.
22. Közforgalmú repülôtér: a légi jármûvek fel- és leszállására szolgáló, közforgalmú rendeltetésû repülôtér,
helikopterállomás.
23. Közmûvek: a lakosság és üzemi szükségleteket
kielégítô, a víz, a gáz, a villamos energia, a távközlés, a
csatorna és a távfûtés vonalas létesítményei, berendezései,
építménye. Így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a
víztorony, a magasvíztároló medence és tartozéka, a gerinc- és elosztó-vezetékrendszer tartozékaival együtt; az
elválasztó és egyesített szennyvíz-csatornázási rendszerek, gyûjtô és fôgyûjtô hálózatok a tartozékaival együtt: a
szennyvíztisztító berendezések; a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat; a hôközpontok, hôfogadó állomások berendezései, a távhôvezeték és tartozékai; a gázvezetékek, a
körzeti nyomásszabályozó rendszerek; a közvilágítási
kábelek, vezetékek, kandeláberek, világító testek.
24.2 Kulturális és oktatási és egészségügyi ágazathoz
tartozó közhasznú társaságok: mindazon közhasznú társaságok, amelyeket az SZMSZ 6. számú melléklete a
Kulturális Bizottság, az Oktatási Bizottság továbbá az
Egészségügyi Bizottság illetékességi körébe sorol.
25. Levéltári anyag: az önkormányzat tulajdonában
lévô, a levéltári anyag védelmérôl szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi,
tudományos, mûszaki, mûvelôdési vagy egyéb szempontból jelentôs történeti értékû irat, valamint a közületi
tervtár anyaga.
25/A.3 Megbízás: az önkormányzati vagyon hasznosításával történô megbízásnak minôsül minden olyan
szerzôdés, amely folytán külsô természetes vagy jogi
személyek közvetlenül a Fôvárosi Önkormányzattal,
vagy az önkormányzati vagyonkezelô szervekkel kerülnek jogviszonyba és amely szerzôdés az önkormányzati
vagyon hasznosításában való közremûködésre irányul.
26.4 Megterhelés: az önkormányzati vagyont érintôen
a tulajdonjog, illetve a tulajdonjog részjogosítványainak
jogszabályon vagy szerzôdésen alapuló, illetve bírósági
vagy hatósági rendelkezésnél fogva történô korlátozása,
ide nem értve az önkormányzati vagyon használatba
vagy bérbeadását, földhasználati jog és a közmûvekre
vonatkozó ágazati törvények alapján az ingatlan-nyil1
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vántartásba bejegyzendô jogok létesítését, valamint a
használati vagy bérleti jog gazdasági társaságba való bevitelét.
27. Muzeális emlék: a természet és a társadalom
kiemelkedô tárgyú, írásos és egyéb emléke, amely a természet alakulásának és a társadalom fejlôdésének pótolhatatlan, jellegzetes bizonyítéka.
28. Muzeális gyûjtemény: a muzeális emlékek védelme tekintetében a muzeális emlékek olyan, egy helyen
ôrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes
szempont alapján folytatott gyûjtés útján jött létre.
29. Mûemlék: olyan mûemléki érték, amelyet a kulturális örökség védelmérôl szóló 2001. évi LXIV. törvény
alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.
29/A.5 Nem lakás céljára szolgáló helyiség: minden
gazdasági célt szolgáló, társasházi vagy szövetkezeti házi alszámmal rendelkezô ingatlan, pince, valamint az
olyan felépítményes ingatlan, illetve ingatlanrész, amely
tekintetében a felépítmény becsült (ennek hiányában forgalmi) értéke eléri vagy meghaladja a hozzá tartozó
beépítetlen földterület értékét.
30. Nyomvonal jellegû távközlési építmény: a távíró,
a távbeszélô, az adatátviteli, a távjelzô, valamint a rádió
és televízió mûsorszóró hálózat létesítményei közötti
vezetékes összeköttetés, valamint az ezekkel összefüggô
– közbeiktatott – mûtárgy, tartozék, és helyhez kötött
egyéb építmény, a közösségi rádió és televízió vevôantenna-rendszerekhez tartozó vezetékes összeköttetés.
31. Önkormányzati gazdasági társaság: e rendelet
2. számú mellékletében felsorolt gazdasági társaság, illetve közhasznú társaság.
32. Önkormányzati ingatlanüzemeltetô szervek: valamennyi olyan szerv, amely önkormányzati vagyont üzemeltet, függetlenül a tulajdonosi viszonyaitól és az irányítására jogosult személyétôl.
33. Önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású ingatlanüzemeltetô szervek: önkormányzati tulajdonú, illetve
irányítású vagyonkezelô szervek.
34. Önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású vagyonkezelô szervek: az önkormányzati vagyonkezelô
szervek közül a Fôpolgármesteri Hivatal, a Fôvárosi
Önkormányzat intézményei, a fôvárosi önkormányzati
gazdasági valamint közhasznú társaságok, továbbá a forgalomképes önkormányzati vagyon kezelésére, hasznosítására létrehozott vagyonkezelô, valamint ingatlankezelô társaság, illetve a Fôvárosi Önkormányzat és
kerületi önkormányzat tulajdonosi részvételével mûködô
rehabilitációs, városfejlesztési tevékenységet végzô
vagyonkezelô, valamint ingatlankezelô társaság, amelynek mûködése több önkormányzat együttmûködési
megállapodásán alapul.

Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 34/2005. (V. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2005. július 1.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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35. Önkormányzati vagyonkezelô szervek: valamennyi olyan szerv, amely önkormányzati vagyont kezel, függetlenül a tulajdonosi viszonyaitól és az irányítására jogosult személyétôl.
36. Park: a település belterületén önkormányzati tulajdonban lévô közhasználatú zöldterületek közül minden
közterületnek minôsülô közpark (park, játszótér), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
szóló 47/1998. (X. 5.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §-a szerinti „zöldterületek” keretövezetbe sorolt, célzott területfelhasználási módú területek, függetlenül attól, hogy a
zöldterület ténylegesen kialakításra került-e.
36/A.1 § Pénzügyi követelés: minden olyan pénzben
kifejezhetô követelés, amely a múltban keletkezett, és jogosultja a Fôvárosi Önkormányzat.
37. Portfólió vagyon (tulajdoni részesedést jelentô befektetések): olyan nyomdai úton elôállított (elôállíttatható) vagy dematerializált értékpapírok, illetve a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény által értékpapírnak
minôsített, jogot megtestesítô okiratok, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben
meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonbavagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát,
hogy ezen értékpapírok, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy,
a vagyoni betét, a határozatlan futamidejû befektetési
alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tôkejegy, a kockázati tôkerészvény.
38. Privatizációs részesedések: a privatizáció során
szerzett részvények, üzletrészek.
39. Számviteli politika: a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvénnyel összhangban a számviteli politika a törvény
végrehajtásának módszereit, eszközeit határozza meg,
amelyet a törvényben rögzített alapelvek, értékelési elôírások alapján kell kialakítani, és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek megfelelôen. A számviteli törvény erre vonatkozó 14. §-át, az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
40. Térkép és tervtári anyagok: a Fôvárosi Önkormányzati Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki
Iroda által kezelt (magasépítési) terv-, térkép- és iratanyag.
40/A.2 Támogatás: valamennyi – az Európai Közösséget létrehozó szerzôdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról, és a
regionális támogatási térképrôl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 1. § 22. pontjában meghatározott – támogatási forma.
41. Üzleti értékelés: e rendelet alkalmazásában az
adott gazdasági társaság tôkeszerkezetére, gazdasági1
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pénzügyi helyzetére, vagyoni viszonyaira, üzleti-piaci
pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés.
42. Vagyoni értékû jog: a tulajdonjogon kívüli dolgokra vonatkozó jogok (korlátolt dologi jogok); polgári jogi
értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhetô
vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet.
43. Vasúti pálya: a sínpálya, a hozzá tartozó jogszabályban vagy hatósági elôírásban megállapított védô
(biztonsági) földterülettel, valamint a magasvasút, a
függôpálya és a sífelvonó esetében a hordozásukra és
mozgásirányuk vezérlésére szolgáló tartószerkezet, kötél
és sín, ideértve ezek tartozékait és az elhelyezésükre
szolgáló földterületet.
44. Vasúti pálya tartozékai: a vasúti alagút, a híd és az
áteresz, a vasútnak a vasúttal és más közlekedési úttal
való keresztezôdése, a vasúti peron, rakodó, jármûmozgató, mérlegelô és egyéb, a személyszállítást és áruforgalmat kiszolgáló berendezés, a vasúti távközlô, jelzô- és
biztosítóberendezés, a vasúti villamos felsô vezeték és az
ehhez kapcsolt berendezés.
44/A.3 Vállalkozás: minden olyan természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró egyéb
szervezet, amely rendszeres gazdasági tevékenységet végez, függetlenül jogi státusától és finanszírozásának
módjától.
44/B.4 Versengô ajánlatkérés: a zártkörû pályázat
olyan formája, amikor – az e rendeletben meghatározott
feltételek teljesülése esetén – a kiíró nem bocsát ki pályázati felhívást (kiírást, hirdetményt), hanem ajánlatot kér.
45. Védett természeti terület: a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék.
46. Vizek: a folyóvizek (folyók, állandó és idôszakos
vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes tavak,
illetve ezek medre.
47. Vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesítmény: az a létesítmény, ami a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási célkitûzések érdekében valamely vízgazdálkodásilag összefüggô területen lévô települések, vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja.
48.5 Zártkörû elhelyezés: a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kezdeményezésére történô olyan értékesítés,
amikor a tulajdonos – az e rendeletben meghatározott
feltételek fennállása esetén – a tulajdonában álló portfólió vagyont befektetési bank vagy értékpapír-forgalmazó
társaság közremûködésével (a bank által alkalmazott árképzési elvek alapján meghatározott, kölcsönösen elfogadott értéken) ajánlja fel értékesítésre külsô befektetôknek oly módon, hogy az elidegenítést lebonyolító
bank, illetve társaság kötelezettséget vállal az ily módon
elidegenítésre nem kerülô részvények lejegyzés útján
történô megvételére.

Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (8) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (9) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (10) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (11) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (12) bekezdése. Hatályos: 2005. november 30.
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1. számú melléklet a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez1

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei
I.
A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények
Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az elôírt
adatszolgáltatást (1991. évi XXXIII. törvény 42. §).
Az ingatlan vagyon nyilvántartását és az adatszolgáltatás rendjét a módosított 147/1992. (IX. 6.) Korm. rendelet, míg az
összvagyon nyilvántartását és kimutatását a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet szabályozza.
Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A
vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni [Ötv. 78. § (2) bekezdése és a többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a].
A vagyonkimutatással szemben követelmény, hogy az egyezôség fennálljon az éves költségvetési beszámoló könyvviteli
mérlegében kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlankataszterben szereplô és megfeleltethetô adatokkal, de nem helyettesíti a számviteli törvény elôírásai szerint készítendô mérleget alátámasztó leltárt.

II.
A vagyonkimutatás tartalma
A vagyonkimutatásban az önkormányzati tulajdonban lévô vagyont a rendeletben meghatározott vagyoncsoportok szerint az alábbi adatokkal jellemezve kell számba venni oly módon, hogy a Vagyongazdálkodás Irányelveinek megfelelôen
utalni kell arra, hogy az adott vagyontárgy stratégiai vagy üzleti kategóriába kerül besorolásra.
Az ingatlanokat a jellemzô ismérvek feltüntetésével kell kimutatni, külön kiemelve, ha az ingatlan üzemeltetésre, kezelésre átadott vagy más önkormányzati vagy állami szerv használatában van.
Jellemzô ismérvek legalább az alábbiak:
– vagyonkezelô szerv,
– vagyongazda,
– üzemeltetô,
– megnevezés,
– cím,
– helyrajzi szám vagy sorszám,
– tulajdoni hányad,
– terület,
– minôsítés,
– rendeltetés,
– építési övezet,
– bruttó és nettó érték,
– adatforrás (számvitel vagy kataszter).
A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.

1

Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 31. § (1) bekezdése és a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a. Hatályos:
2005. november 30.
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A vagyonkimutatás kötelezô tartalmi elemei
1. A vagyonkimutatás 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti tartalma
1.1.

Forgalomképtelen törzsvagyon

1.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak, tárgyi eszközök
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.1.2. Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.2.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak és tárgyi eszközök
– Immateriális javak, tárgyi eszközök a költségvetési intézmények használatában
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Immateriális javak, tárgyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatal kezelésében, használatában
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.2.2. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök
– Befektetett pénzügyi eszközök a költségvetési intézményeknél
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Befektetett pénzügyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatalnál
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,
külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.2.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
– Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök a költségvetési intézményeknél
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Fôpolgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévô üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a
kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.2.4. Forgóeszközök
– készleteket, követeléseket, értékpapírokat, pénzeszközöket, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat a Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve
az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
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Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

1.3.1. Forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket, tárgyi eszközök
értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.
1.3.2. Forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.
1.3.3. Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.

1.4.

Kötelezettségek
– hosszú lejáratú kötelezettségeket, rövid lejáratú kötelezettségeket, egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat a
Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve az Illetékhivatal, valamint a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.

1.5.

A Vagyonkimutatás mérleg szerinti adatainak összesítése
– az elôzô pontokban részletezett adatok, Fôvárosi Önkormányzat szintjén összesítve.

1.6.

Egyéb kimutatások

1.6.1. A „0”-ra leírt, de használatban lévô, illetve használaton kívüli eszközök állománya
– immateriális javakat, ingatlanokat és kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket, jármûveket,
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket bruttó értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények adatainak ágazati szintû összesítésével.
1.6.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök
– Levéltári anyagok
– az anyag mennyiségét fm-ben való feltüntetéssel.
– Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga
– az anyag megnevezését, anyagmennyiségét fm-ben való feltüntetéssel.
– Muzeális gyûjtemény és emlék
– a muzeális gyûjteményeket tárgycsoportonként, megnevezésének, mennyiségének (db) feltüntetésével.
1.6.3. A mérlegben értékkel nem szereplô kötelezettségek
– Kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függô kötelezettségek
– a kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függô kötelezettségeket tételesen, a kötelezettségvállaló megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kezdete és lejárata, valamint a kapcsolódó testületi döntés számának feltüntetésével.

2. A Vagyonkimutatás részletezett adatai
(ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok)
2.1.

Forgalomképtelen ingatlanok

2.1.1. Helyi közutak és mûtárgyaik, valamint tartozékaik
– a helyi közutakat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, út hossza,
bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével, az önálló helyrajzi számhoz nem rendelhetô kerékpárutakat, az
aktivált „kis korrekciókat” (osztott gyalogos átkelôhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesítése), parkolókat
bruttó és nettó érték feltüntetésével
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– idegen tulajdonban lévô útingatlanok aktivált felújítását vagyonkezelônként összesített bruttó és nettó érték feltüntetésével
– a mûtárgyak közül a hidakat és felüljárókat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, szerkezeti hossz, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– az aluljárókat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével.
Terek és parkok
– köztereket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és nettó
érték, minôsítés feltüntetésével
– zöldfelülettel rendelkezô tereket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– épített közparkokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– kiemelt fasorokat vagyonkezelônként, cím, mennyiség, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások értékét vagyonkezelônként, cím, beruházás száma,
bruttó és nettó érték feltüntetésével
Erdôk
– erdôket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, terület, bruttó és nettó érték,
minôsítés feltüntetésével
Vizek és vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesítmények
– vizek közül a kisvízfolyásokat és központi kezelésû árkokat tájegységenként, vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó érték,
minôsítés feltüntetésével
– szivárgókat, forrásokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– a fôvárosi dunai árvízvédelmi vonalakat vagyonkezelônként, tájegységenként, fôvédvonalanként, az üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, teljes hossz, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
Közforgalmú repülôterek
– vagyonkezelônként, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,
bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
Komp- és révátkelôhelyek, hajózást kiszolgáló létesítményekkel együtt
– vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, kiszolgáló létesítmények, valamint a bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
Egyéb forgalomképtelen ingatlan vagyon
– tulajdonjogilag rendezetlen forgalomképtelen ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– egyéb forgalomképtelen ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével.

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok

2.2.1. Közmûvek
– a közmûveket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,
bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.2.2. Sportpályák és sportcélú létesítmények
– vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet,
bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.2.3. Köztemetôk
– vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.2.4. Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô ingatlanvagyon
– vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet,
bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– köztéri szobrokat és mûalkotásokat vagyonkezelônként, település, helyrajzi szám, felállítás helye és ideje, megnevezés, jelleg, alkotó, bruttó és nettó érték feltüntetésével
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2.2.5. Nonprofit és egyéb szervezetek használatában, üzemeltetésében lévô, valamint egyéb ingatlanok
– a nonprofit és egyéb szervezetek használatában lévô ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím,
helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– közüzemi vállalatoktól elvont – lakások nélküli – korlátozottan forgalomképes ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó
érték, minôsítés feltüntetésével
– korlátozottan forgalomképes nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím,
helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.2.6. Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai
– helyi közforgalmú vasúti pályát és tartozékait vagyonkezelônként, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám vagy
sorszám, a terület, a tulajdoni hányad, a vasúti pálya hossza, a bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.2.7. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok
– önkormányzati költségvetési szervek használatában álló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokat
vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogokat vagyonkezelônként, üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték
feltüntetésével
2.2.8. Önkormányzati költségvetési szervek által kezelt tartós részesedések, értékpapírok (Fôpolgármesteri Hivatal nélkül)
– intézmények által kezelt tartós részesedéseket, és egyéb értékpapírokat vagyonkezelônként, részesedés fajtája,
alaptôke, törzstôke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték
feltüntetésével
2.2.9. E rendelet 2. számú melléklete szerinti gazdasági társaságokban, vagy közhasznú társaságokban lévô önkormányzati részesedések
– korlátozottan forgalomképes részvényeket vagyonkezelônként, megnevezés, alaptôke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, igazgatósági és felügyelôbizottsági tagok feltüntetésével
– korlátozottan forgalomképes üzletrészeket vagyonkezelônként, megnevezés, törzstôke, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, felügyelôbizottsági tagok feltüntetésével

2.3.

Forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok

2.3.1. Forgalomképes ingatlanok
– idegen szervek ingyenes használatában álló ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– a közüzemi vállalatoktól elvont – lakások nélküli – ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakás szám, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– a közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyont vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakás szám, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– lakásépítésre elôkészített földterületeket vagyonkezelônként, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad,
rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– beépítetlen földterületeket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad,
rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanokat vagyonkezelônként, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– trafóval rendelkezô, megkötéssel hasznosítható területeket vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
– egyéb forgalomképes ingatlanokat vagyonkezelônként, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni
hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
2.3.2. Ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogok
– ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogokat vagyonkezelônként, a cím, helyrajzi szám,
terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték, minôsítés feltüntetésével
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2.3.3. Forgalomképes tartós részesedések
– forgalomképes tartós részvényeket vagyonkezelônként, a megnevezés, alaptôke, részesedési arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, minôsítés feltüntetésével
– forgalomképes tartós üzletrészeket vagyonkezelônként, a megnevezés, törzstôke, részesedési arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, minôsítés feltüntetésével
2.3.4. Forgalomképes egyéb értékpapírok
– a tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat vagyonkezelônként, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték, minôsítés feltüntetésével
– a forgóeszközök között szereplô értékpapírokat vagyonkezelônként, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték, minôsítés feltüntetésével

2.4.

Ingatlanok, részesedések és az egyéb értékpapírok (II. fejezet) összesítése
– szervezeti egységenként, forgalomképesség szerint a 2. fejezet értékadatainak összesítése

2.5.

Egyéb tájékoztató adatok

A vagyonkimutatásba kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévô vagyontárgyak vehetôk fel. Korábban értékesített
vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás” címszóval elkülönítetten
szerepelhet.
A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani az alábbiak szerint:
– tájékoztató adatok a forgalomképtelen vagyonhoz (Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
megállapodás szerint kerületi önkormányzatok tulajdonába került ingatlanok)
– tájékoztató adatok a korlátozottan forgalomképes vagyonhoz (világörökség, védett természeti területek, mûemlékek)
– tájékoztató adatok a forgalomképes vagyonhoz (tulajdonból kikerülô idegen felépítménnyel beépített ingatlanok, tulajdonból kikerülô egyéb felépítménnyel beépített ingatlanok, tájékoztató adatok az értékesített gyógyszertárakról)

Mellékletek
– helyiségek jegyzéke
– lakások jegyzéke
Helyrajziszám-mutató

3. Egyéb rendelkezések
A vagyonkimutatást, a Fôvárosi Közgyûlés határozathozatalát követôen, meg kell küldeni a Szakkönyvtárnak és az Ügyfélszolgálati Irodának.
Az idegen tulajdonban lévô ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.
A vagyonkimutatás mellékleteként be kell mutatni a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékét, amelyeket a vagyonkimutatástól függetlenül a szakági szervezeti egységei külön is
nyilvántartanak. Tartalmaznia kell továbbá a helyiségek tekintetében egyenként a használat jogcímét, a bármilyen jogcímen használó megnevezését, a használat ellenértékének, díjának havi mértékét.
A vagyonkimutatás megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy értékénél, hasznosításánál stb. kiemelt jelentôséggel bír, így különösen a terheket.
Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben – a helyrajziszám-mutatóban – utalni kell arra,
hogy a vagyonkimutatásban még hol fordul elô.
Az ingatlankataszteri nyilvántartásnak megfeleltethetô ingatlanokat – figyelemmel a tulajdonjog megszerzésére, illetve
megszûnésére, illetve az egyéb eltérô jogszabályi elôírásokra – az ingatlankataszterrel egyezôen kell szerepeltetni a vagyonkimutatásban.
Amennyiben egy helyrajzi szám alatt föld, telek, épület, építmény stb. is szerepel a vagyonkimutatás 2. fejezetében, egy
ingatlanként kell kezelni az értékadatok összesítése mellett.
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2. számú melléklet a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez1
Önkormányzati gazdasági és közhasznú társaságok
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Részvénytársaság (ÉPÍT Rt.)
Fôvárosi Gázmûvek Részvénytársaság (FÔGÁZ Rt.)
Fôvárosi Vízmûvek Részvénytársaság (Fôvárosi Vízmûvek Rt.)
Fôvárosi Csatornázási Mûvek Részvénytársaság (Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt.)
Budapest Fôváros Vagyonkezelô Központ Részvénytársaság (BFVK Rt.)
Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (BKV Rt.)
Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdôi Rt.)
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Részvénytársaság (Budapest Film Rt.)
Fôvárosi Ingatlankezelô és Mûszaki Vállalkozói Részvénytársaság (FIMÛV Rt.)
Fôvárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaság (FKF Rt.)
Fôvárosi Kertészeti Részvénytársaság (FÔKERT Rt.)
Fôvárosi Távhôszolgáltató Részvénytársaság (FÔTÁV Rt.)
Budapesti Temetkezési Intézet Részvénytársaság
FÔKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari Korlátolt Felelôsségû Társaság (FÔKÉTÜSZ Kft.)
FTSZV Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelôsségû Társaság (FTSZV Kft.)
PARKING Szervezô, Fejlesztô és Tanácsadó Korlátolt Felelôsségû Társaság (PARKING Kft.)
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelôsségû Társaság (BDK Kft.)
Budapesti Vidámpark Részvénytársaság
ENVIRODUNA Beruházás Elôkészítô Korlátolt Felelôsségû Társaság (ENVIRODUNA Kft.)
Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft.2
Fôvárosi Oktatástechnológia Kht.
Mikroszkóp Színpad Kht.
Vidám Színpad Kht.
Budapesti Fesztiválközpont Kht.
FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság (FKFSZ Kht.)
IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társaság (Il-Net Kht.)
Stúdió Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaság (Stúdió Metropolitana Kht.)
Szabad Tér Színház Kht.
BTH Budapesti Turisztikai Kht.
Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Kht.
Thália Színház Kht.
Új Színház Kht.
Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza Kht.
József Attila Színház Kht.
Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Központ Kht.
Madách Színház Kht.
Fesztiválközpont Kht.
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Kht.3
Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.4
mindazon gazdasági és közhasznú társaság, amelyben a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.

1

Módosította a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 31. § (1) bekezdése. Hatályos: 2004. október 1.
Beiktatta a 40/2005. (VI. 23.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2005. július 1.
Beiktatta az 53/2005. (VII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. október 1.
Beiktatta a 34/2005. (V. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2005. július 1.

2
3
4
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3. számú melléklet a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez1

Kizárólagos joggal rendelkezô önkormányzati tulajdonú, illetve irányítású szervek
1. Az e rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározottan, az önkormányzati vagyon értékbecslésének és társasági üzleti részesedés értékelésének elkészítése tekintetében:
– a BFVK Rt.
2. Az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdasági és közhasznú társaságok szolgáltatási és gazdasági
tevékenységének – az e rendelet 20. § (3) bekezdésében meghatározott alapítói döntések megalapozása érdekében készítendô – szakértôi értékelése tekintetében:
– a BFVK Rt.
3. Az e rendelet 15/A. §-ában meghatározott, az önkormányzati vagyon hasznosításához szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítására:
– a BFVK Rt.
4. Az e rendelet 22. §-ában meghatározottan, a forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon kezelése tekintetében:
– a BFVK Rt.
5. Az e rendelet 13. §-ában meghatározottan, az önkormányzati ingó és ingatlanvagyon vagyonkezelése tekintetében:
– a BFVK Rt.,
– az ÉPÍT Rt. (a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapest IV. kerület, Újpest önkormányzata osztatlan közös tulajdonában lévô, Budapest IV. kerületében található ingatlanok fejlesztése vonatkozásában)
– a FIMÛV Rt.
6. Az e rendelet 13/A. §-ában meghatározottan, az önkormányzati ingatlanvagyon üzemeltetése, ôrzése tekintetében:
– a BFVK Rt.,
– a FIMÛV Rt.,
– az FKFSZ Kht.,
– a FÔKERT Rt.,
– a PARKING Kft. (a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô, közcélra hasznosított parkolók vonatkozásában).
7.2 A Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft., a Budapest Fôváros Önkormányzata fenntartásában
mûködô egészségügyi szolgáltatóknál felmerülô, a Kbt.-ben megállapított nemzeti értékhatár 50%-át elérô, illetve meghaladó értékû, az egészségügyi szolgáltató tevékenység teljes körû ellátásához szükséges áru- és szolgáltatás beszerzése
vonatkozásában.

1
2

Beiktatta a 43/2004. (IX. 17.) Fôv. Kgy. rendelet 31. § (2) bekezdése, és módosította a 62/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet
18. §-a. Hatályos: 2005. november 30.
Beiktatta a 40/2005. (VI. 23.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2005. július 1.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
68/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl
szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérôl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
53. § (2) és (6) bekezdésekben elôírtakra, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul.
(1) A Közgyûlés a 2005. július 1. – szeptember 27.
között pótelôirányzatként biztosított állami támogatások,
az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek
elôirányzatokat érintô döntései miatt az alaprendelet 1. §
(1) bekezdésében megállapított
kiadási fôösszeget
bevételi fôösszeget
megemeli,

27 511 045 ezer Ft-tal,
27 511 045 ezer Ft-tal

és Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése
módosított kiadási
fôösszegét
módosított bevételi
fôösszegét
hiányának összegét
állapítja meg.

450 077 899 ezer Ft-ban,
401 735 799 ezer Ft-ban,
48 342 100 ezer Ft-ban

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
– bevételi fôösszegváltozás elôirányzat-csoportonkénti összegét az 1. számú melléklet 3. oszlopa,
– a módosított bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét az 1. számú melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A fôpolgármesterre, a bizottságokra átruházott,
valamint az intézményi saját hatáskörben 2005. I. félévben végrehajtott elôirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.
(4) A 2005. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi elôirányzatán tervbe vesz 23 738 ezer Ft

összegû támogatást és a céloknak megfelelôen az alábbiak szerint módosítja az elôirányzatokat:
a) a gyermekvédelmi intézmények által a létszámleépítési pályázat elsô ütemében megpályázott és elnyert
6 372 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási elôirányzatát,
b) a hivatásos önkormányzati tûzoltók idei bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként kapott
13 176 ezer Ft-tal
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát,
c) a könyvtári és közmûvelôdési érdekeltségnövelô
támogatásra kapott 4190 ezer Ft-tal az alábbi címek elôirányzatát:
– az „5301 Budapesti Mûvelôdési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatát
1 420 ezer Ft-tal,
– az „5701 Fôvárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatát
950 ezer Ft-tal,
– a „8123 Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát
1820 ezer Ft-tal.
(5) A 2005. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi elôirányzatán tervbe vesz
28 660 ezer Ft összegû támogatást és a céloknak megfelelôen az alábbiak szerint módosítja az elôirányzatokat:
a) a hajléktalanok rendszeres szociális segélyére biztosított
24 524 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát,
b) a hajléktalan idôskorúak járadékára biztosított
1 979 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított
2 157 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát.
(6) A normatív támogatások egy részérôl történô lemondáshoz kapcsolódóan csökkenti a „8505 Átengedett
központi adók (SZJA)” cím bevételi elôirányzatát
21 636 ezer Ft-tal,
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egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi elôirányzatát.
(7) A 2004. évi cél- és címzett támogatások maradványának I. félévi tervbevétele miatt a „8512 Fejlesztési
célú támogatások” cím bevételi elôirányzatát megemeli
566 694 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi címek elôirányzatát:
– a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási,
azon belül az önkormányzati beruházások elôirányzatát
543 315 ezer Ft-tal,
azon belül a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és mûtéti tömb feladat
elôirányzatát 526 301 ezer Ft-tal, az Egészségügyi
gép-mûszer 2004. évi beszerzés feladat elôirányzatát 17 014 ezer Ft-tal,
– valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat elôirányzatát
23 379 ezer Ft-tal,
(8) A Deák Ferenc Kollégium visszautalta a részére
az év folyamán a nyári táborok, szünidôs programok
végrehajtásához az Ifjúsági célú bizottsági keretbôl biztosított támogatás egy részét. A visszautalt
13 ezer Ft-tal
csökkenti a „3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi
kiadások elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel
megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát.
(9) Az Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola visszautalta a részére az év folyamán az Oktatási célú bizottsági keretbôl biztosított támogatás egy
részét. A visszautalt
93 ezer Ft-tal
csökkenti a „3518 Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki
Szki” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi
kiadások elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel
megemeli a „9204 Oktatási célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát.
(10) A Fôvárosi Gazdasági és Ellátási Szolgálat
2005. július 1-jei megalakulásához kapcsolódóan a júniusi közgyûlésen 198 fôvel csökkent a Gazdasági és
Ellátási Ügyosztály létszáma. Átmeneti jelleggel a Szolgálathoz kapcsolódó kiadások céltartalékra kerültek, létszámot azonban céltartalékon nem lehet tervezni, ezért a
198 fôt a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen
szükséges szerepeltetni annak érdekében, hogy az I. féléves beszámolóban a Hivatal létszáma megfelelô legyen,
ezért 198 fôvel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus
kiadásai” cím létszámát.
(11) A központi költségvetésbôl az érettségi és szakmai vizsgák támogatására kapott
130 123 ezer Ft-tal,
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összegû pótelôirányzatot a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi elôirányzatán veszi tervbe,
egyidejûleg megemeli az érintett oktatási intézmények
támogatási és kiadási elôirányzatát
123 658 ezer Ft-tal,
valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
6 465 ezer Ft-tal.
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának teljes fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
167 365 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát. Az oktatási intézményeknél összesen tervbe vett
291 023 ezer Ft kiadásból
– személyi juttatások
225 189 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 65 304 ezer Ft,
– dologi kiadások
530 ezer Ft.
A központi támogatásból fel nem használt 6465 ezer Ft
felhasználása az ôszi vizsgák során történik.
(12) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi elôirányzatán 12 108 207 ezer Ft
összegû támogatást, és egyidejûleg megemeli:
a) a hivatásos önkormányzati tûzoltók idei bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként kapott
26 353 ezer Ft-tal
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát,
b) a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára biztosított
176 ezer Ft-tal
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát,
c) a kompok, révek fenntartásának támogatására kapott
10 500 ezer Ft-tal
az új „8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek
felújítási támogatása (BKV Rt.)” cím kiadási, azon belül
a felhalmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatát,
d) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására kapott
11 965 403 ezer Ft-tal
a „8101 Tömegközlekedési hozzájárulás” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát,
e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadásokhoz biztosított támogatással (a létszámleépítési pályázatokon elnyert összeggel)
105 775 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(13) Tervbe vesz „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi elôirányzatán 119 834 ezer Ft
összegû központi támogatást a fôvárosi önkormányzati
színházak mûvészeti tevékenysége kiadásaihoz a III. negyedévre biztosított hozzájárulás címen és egyidejûleg
megemeli az alábbi címek elôirányzatát a költségvetési
rendelet 7. számú táblázatában rögzített szabályozásnak
megfelelô felosztás alapján:
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– az alábbi színházak támogatási és kiadási, azon
belül dologi kiadások elôirányzatát
– „5101 Budapest Bábszínház” 13 182 ezer Ft-tal,
– „5102 Kolibri Színház”
7 190 ezer Ft-tal,
– „5107 Radnóti Miklós Színház”
9 586 ezer Ft-tal,
– „5109 Vígszínház”
20 372 ezer Ft-tal,
– „5111 Katona József Színház”
14 380 ezer Ft-tal,
– „5114 Budapesti Operett Színház”
14 380 ezer Ft-tal,
– az alábbi kht.-k kiadási, azon belül mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatát
– „8117 Thália Színház Kht.” 4 913 ezer Ft-tal,
– „8120 Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza Kht.”
3 763 ezer Ft-tal,
– „8121 József Attila Színház Kht.”
7 190 ezer Ft-tal,
– „8122 Madách Színház Kht.” 15 291 ezer Ft-tal,
– „8125 Új Színház Kht.”
9 587 ezer Ft-tal.
(14) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi elôirányzatán 56 067 ezer Ft
összegû központi támogatást és egyidejûleg a céloknak
megfelelôen módosítja az alábbi címek elôirányzatát:
a) a hajléktalan idôskorúak járadékára biztosított
4 259 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát,
b) a hajléktalanok rendszeres szociális segélyére biztosított
48 922 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított
2 886 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát.
(15) Tervbe vesz a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi elôirányzatán 23 266 ezer Ft-ot, és
egyidejûleg módosítja az alábbi címek elôirányzatát:
– csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása” címen szereplô FSZEK
XXII., Kossuth utcai fiókkönyvtár létesítés feladat
elôirányzatát
2 800 ezer Ft-tal,
2006. évi ütemét 12 500 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 12 500 ezer Ft-tal,
– tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül az új FSZEK XXII., Kossuth utcai
fiókkönyvtár létesítés feladat elôirányzatán
26 066 ezer Ft-ot,
2006. évi ütemén 115 785 ezer Ft-ot, 2007. évi
ütemén 135 749 ezer Ft-ot.
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(16) Tervbe vesz a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel” cím bevételi elôirányzatán 4 632 ezer Ft-ot, és
egyidejûleg megemeli az alábbi címek elôirányzatát:
a) az Országos Választási Irodától a 2006. évi választások elôkészítésére kapott
1 382 ezer Ft-tal
„7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási elôirányzatát,
a kiadásból
– személyi juttatások
36 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
96 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 250 ezer Ft,
b) a Nemzeti Sporthivataltól önkormányzati sportfeladatok támogatására kapott
3 250 ezer Ft-tal
a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.
(17) A 2004. évi forrásmegosztáshoz kapcsolódóan,
a kerületek részére visszatérítendô támogatás biztosítására csökkenti a „8406 Államkötvényvásárlás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások cím elôirányzatát
1 212 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz az új „8419
Visszatérítendô kompenzációs támogatás a kerületek részére” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatán.
(18) Az „Élhetô város” kulturált ebtartás 2005. évi
programban meghirdetett pályázatok elbírálásához kapcsolódóan csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
115 590 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel javasolom megemelni a
„8425 Kulturált ebtartás program támogatása” cím
kiadási elôirányzatát, a kiadásból
– mûködési célú pénzeszközátadás 24 214 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás 91 376 ezer Ft.
(19) A benyújtott PEA buszsáv pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a MEH PEA pályázathoz önrész feladat elôirányzatát
14 165 ezer Ft-tal,
egyidejûleg címen belül tervbe vesz
– az új Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése
Budapesten a Kerepesi út–Veres Péter úton feladat
elôirányzatán
8 384 ezer Ft-ot,
– valamint az új Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése Budapesten az M1–M7 autópálya bevezetô szakaszán feladat elôirányzatán
5 781 ezer Ft-ot.
(20) A tûzoltó technikai eszközök amortizációs cseréjére, korszerûsítésére benyújtott pályázathoz az önrész
biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Központi költségvetésbôl támogatott
beszerzések (pályázati önrész) feladat 2005. évi elôirányzatát
210 000 ezer Ft-tal,
2006. évi elôirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejûleg cí-
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men belül tervbe vesz az új, Tûzoltó technikai eszközök
2005. évi beszerzése (pályázati önrész) feladat 2005. évi
elôirányzatán
210 000 ezer Ft-ot,
2006. évi elôirányzatán 20 000 ezer Ft-ot.
(21) A 2005. éves gép-mûszer céltámogatási pályázat
okirat-módosításához, az önrész átcsoportosításához és a
nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés keret
felosztásához kapcsolódóan:
a) az alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
– megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások”
cím bevételi elôirányzatát
45 000 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása” címen a Céltámogatással
megvalósuló gép-mûszer beszerzések feladat elôirányzatát
475 020 ezer Ft-tal,
– megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen a Nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés keret elôirányzatát
400 000 ezer Ft-tal,
– valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Céltámogatással megvalósuló gép-mûszer beszerzések feladaton
120 020 ezer Ft-ot,
(ebbôl állami támogatás 45 000 ezer Ft).
b) a Nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés
keretre átcsoportosított 400 000 ezer Ft-ot a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az alábbiak szerint
osztja fel új Nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés III. ütem feladataira:
– Szent Margit Kórház
5 500 ezer Ft,
– Károlyi Sándor Kórház
18 000 ezer Ft,
– Péterfy Sándor Utcai Kórház
37 000 ezer Ft,
– Szent István Kórház
49 000 ezer Ft,
– Szent László Kórház
37 500 ezer Ft,
– Bajcsy-Zsilinszky Kórház
14 000 ezer Ft,
– Szent Imre Kórház
70 000 ezer Ft,
– Szent János Kórház
37 500 ezer Ft,
– Nyírô Gyula Kórház
20 000 ezer Ft,
– Uzsoki Utcai Kórház
42 000 ezer Ft,
– Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
19 500 ezer Ft,
– Heim Pál Gyermekkórház
44 500 ezer Ft,
– Madarász Utcai Csecsemô- és Gyermekkórház
5 500 ezer Ft.
A döntéshez kapcsolódó további elôirányzat-rendezést
az 1. § (46) bekezdése tartalmazza.
(22) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti, központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségek megelôlegezéséhez
kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi
szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
26 266 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli
– az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
15 112 ezer Ft-tal,
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a kiadásból
– személyi juttatások
11 448 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
3 664 ezer Ft,
létszámát csökkenti 6 fôvel,
– valamint az „1107 Szent István Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
11 154 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
8 450 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2 704 ezer Ft,
létszámát csökkenti 9 fôvel.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.
(23) A Budapest szíve építészeti-városépítészeti ötletpályázat hiányzó forrásainak megteremtése érdekében
csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Városháza-projekt meghatározott hivatali feladatai feladat 2005. évi elôirányzatát
26 800 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7202 Fôépítészi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
(24) Az Óbudai Gázgyár területének kármentesítése
pályázat elôkészítéséhez a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól a PEA 2 pályázaton elnyert,
vissza nem térítendô támogatással,
6 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeget
vesz tervbe a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen
az új Óbudai Gázgyár területének kármentesítése, elôkészítés feladat elôirányzatán.
(25) A csomádi szennyvíziszaplerakó-bôvítés IV.
ütem beruházás költségeinek növeléséhez kapcsolódóan
– a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
csökkenti a Bácskai-Laky u. gyûjtôcsatorna feladat 2005. évi elôirányzatát
67 600 ezer Ft
önkormányzati saját forrással,
megemeli a csomádi szennyvíziszaplerakó-bôvítés IV. ütem feladat 2005. évi elôirányzatát
35 200 ezer Ft-tal
önkormányzati saját forrásból, 2006. évi elôirányzatát 51 100 ezer Ft-tal, amelybôl saját forrás
32 400 ezer Ft, világbanki hitel 18 700 ezer Ft,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka
feladat 2005. évi elôirányzatát 32 400 ezer Ft-tal
önkormányzati saját forrásból.
(26) A Budapesti Gyermekgyógyászati szakellátás racionalizálásához kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési
kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
90 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „9184 Céltartalék a Heim Pál Gyermekkórház összevonásával kap-
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csolatos feladatokra” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatán. Az innen átcsoportosított
elôirányzatból kifizetés csak az összevonással kapcsolatos feladatokra történhet, számla ellenében, utólagos finanszírozással. A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a
rendelettervezet 2. § (1) bekezdése tartalmazza.
(27) A Balatonboglári Gyermekotthonban 1 fô végleges létszámleépítéséhez kapcsolódóan az alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a pályázható támogatási igény változása miatt csökkenti
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
211 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)” cím támogatási és
kiadási elôirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatások
160 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
51 ezer Ft.
(28) Az intézmények mûködôképességének megôrzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási elôirányzatát
717 316 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi címek támogatási és
kiadási elôirányzatát:
– az „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzat, egyszeri jelleggel 1 513 ezer Ft-tal,
– az „1502 Városligeti Mûjégpálya” cím támogatási
és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát, egyszeri jelleggel
14 823 ezer Ft-tal,
az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát, egyszeri jelleggel 133 551 ezer Ft-tal,
– az érintett oktatási intézmények támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát, egyszeri jelleggel
370 249 ezer Ft-tal,
– az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi
kiadások elôirányzatát, egyszeri jelleggel
197 180 ezer Ft-tal.
(29) A Nyírô Gyula Kórház Drogambulancia
„Metadon program folytatása” c. szakmai program támogatása érdekében csökkenti a „8428 Fôvárosi drogellenes program” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatát
1 600 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az „1112 Nyírô
Gyula Kórház (Róbert Károly körút)” cím támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
(30) A XIII. ker., Kassák Lajos u. 78. számú lakóépület felújítási pályázatához kapcsolódóan csökkenti a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakóépület
energiatakarékos felújítási pályázata, elôkészítés feladat
elôirányzatát
9 000 ezer Ft-tal,
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egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7371 Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások elôirányzatát, a Lakóépület energiatakarékos felújítási pályázata, elôkészítése feladaton.
(31) Az elemi költségvetéssel való egyezôség érdekében az idegenforgalmi adó és az üdülôhelyi feladatok
normatív támogatása között végrehajtott áprilisi forráscsere a normatív támogatás júliusi pótigényének tervbevételével megszüntethetô, ezért megemeli a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi elôirányzatát
a pótigénylésnek megfelelôen
200 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi elôirányzatát.
(32) A nyári szünidôs programokra az idei évben az
ifjúsági célú bizottsági keretbôl biztosított támogatást két
iskola nem, vagy csak részben használta fel.
A Szent Lôrinc Katolikus Általános Iskola által visszautalt 11 ezer Ft-tal, valamint a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola által visszautalt 50 ezer Ft-tal, összesen
61 ezer Ft-tal
csökkenti a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel megemeli a
„9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(33) A Roma Polgárjogi Alapítvány nem használta
fel a részére 2004-ben a Kulturális Alapból biztosított támogatást. A visszautalt
200 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi elôirányzatát, valamint a „9207 Kulturális
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(34) A Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. csak
részben használta fel a részére 2004-ben a Kulturális
Alapból biztosított támogatást. A visszautalt
6 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi elôirányzatát, valamint a „9207 Kulturális
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(35) A „8209 Mûemléki célú bizottsági keret” címen a
2004. évi pénzmaradvány elszámolása során 500 ezer Ft
tervbevétele valósult meg, amely kötelezettséggel terhelt
volt, azonban idôközben az ügyfél visszalépett a pályázattól. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg újbóli felhasználása érdekében csökkenti a „8209 Mûemléki célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatát
500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9209 Mûemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
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(36) A 2004. évi eredeti költségvetésben a Léthatáron
Alapítványnak megítélt támogatásból 536 ezer Ft-hoz
kapcsolódó feladat elmaradt, így az összeget az alapítvány visszautalta. A visszautalt
536 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi elôirányzatát, valamint a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát.
(37) A nyugdíjasházakban lakásbérleti jogviszony
felmondásakor szükséges pénzbeli térítés kifizetésére
36 500 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális javak
értékesítése” cím bevételi elôirányzatát a bérleti, használati jog eladásához kapcsolódóan, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakásmobilitás feladat dologi kiadások elôirányzatát.
(38) A „8701 Budapesti Közlekedési Szövetség Elôkészítô Iroda” cím kiadási elôirányzatán szereplô 8 000
ezer Ft-ból 1 000 ezer Ft törzstôke, ezért csökkenti a cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül az
önkormányzati beruházások elôirányzatát.
(39) Az integrált szociális városrehabilitáció fejlesztési és mûködési célú kiadásainak biztosítására csökkenti a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen az Integrált
szociális városrehabilitáció (modellkísérletek) feladat
elôirányzatát
300 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek”
cím kiadási elôirányzatán, a kiadásból
– mûködési célú pénzeszközátadás
100 000 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás
200 000 ezer Ft.
A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (3) bekezdése tartalmazza.
(40) A Fôvárosi zajtérkép pályázati elôkészítésének
közbeszerzése ütemezéséhez kapcsolódóan csökkenti a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fôvárosi
zajtérkép pályázati elôkészítés feladat kiadási elôirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Környezetvédelmi ágazaton belül a Tervezés, elôkészítés feladat elôirányzatát.
(41) A Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság a nyár
folyamán kétszer osztott ingyenesen vizet a fôvárosban a
hôségre való tekintettel. A vízosztás költségeinek fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
1 428 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7233 Védelmi
és rendészeti feladatok” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.
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(42) Az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola, a Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola, a Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola
és Mûszeripari Szakiskola, valamint a Móricz Zsigmond
Mûszaki Középiskola megszüntetéséhez kapcsolódóan
az alábbi elôirányzat-módosításokat hajtja végre:
a) csökkenti a „3509 Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szki” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
134 777 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
100 041 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
34 407 ezer Ft,
– dologi kiadások
329 ezer Ft,
létszámát csökkenti 52 fôvel, egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatások
100 041ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 34 407 ezer Ft,
– dologi kiadások
329 ezer Ft,
létszámát megemeli 52 fôvel,
b) csökkenti a „3554 Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szki” cím bevételi és kiadási elôirányzatát
82 947 ezer Ft-tal,
a bevételbôl
– pénzforgalom nélküli bevétel
8 213 ezer Ft,
– felügyeleti szervtôl kapott támogatás
74 734 ezer Ft,
a kiadásból
– személyi juttatások
61 629 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 14 991 ezer Ft,
– dologi kiadások
6 327 ezer Ft,
létszámát csökkenti 25 fôvel, egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „3318 Csepel-Sziget Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím bevételi és kiadási elôirányzatát,
a bevételbôl
– pénzforgalom nélküli bevétel
8 213 ezer Ft,
felügyeleti szervtôl kapott támogatás
74 734 ezer Ft,
a kiadásból
– személyi juttatások
61 629 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
14 991 ezer Ft,
– dologi kiadások
6 327 ezer Ft,
létszámát megemeli 25 fôvel,
c) csökkenti a „3556 Bay Zoltán Elektronikai Szki és
Mûszeripari Szi” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
119 114 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
88 060 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 29 218 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 836 ezer Ft,
létszámát csökkenti 60 fôvel, egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „3503 Újpesti Két Tanítási
Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium” cím támogatási és kiadási elôirányzatát,
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a kiadásból
– személyi juttatások
88 060 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 29 218 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 836 ezer Ft,
létszámát megemeli 60 fôvel,
d) csökkenti a „3574 Móricz Zsigmond Mûszaki Középiskola, Szi és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata”
cím támogatási és kiadási elôirányzatát
144 066 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
112 316 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 31 750 ezer Ft,
létszámát csökkenti 79 fôvel, egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „3317 Katona József Mûszaki,
Közgazdasági Szakképzô Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási elôirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatások
112 316 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 31 750 ezer Ft,
létszámát megemeli 79 fôvel.
(43) A fôvárosi kisebbségi önkormányzatokhoz kapcsolódóan:
– megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok
elôirányzata” cím bevételi elôirányzatát
4 925 ezer Ft-tal,
a bevételbôl
intézményi mûködési bevétel
156 ezer Ft,
mûködési célú pénzeszközátvétel
4 769 ezer Ft,
– csökkenti a „9121 Fôpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási elôirányzatát
100 ezer Ft-tal,
– egyidejûleg megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok elôirányzata” cím kiadási elôirányzatát
5 025 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások nô
1 000 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások nô
3 525 ezer Ft-tal,
– mûködési célú pénzeszközátadás nô
500 ezer Ft-tal.
(44) A normatív támogatások egy részérôl történô júliusi lemondás, valamint a júliusi pótigénylés miatt az
alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) a pótigénylésekhez kapcsolódóan megemeli az
alábbi címek elôirányzatát:
– a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi elôirányzatát
100 179 ezer Ft-tal,
– a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások”
cím bevételi elôirányzatát
12 627 ezer Ft-tal,
– a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím
bevételi elôirányzatát
127 705 ezer Ft-tal,
– a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
227 884 ezer Ft-tal,
– az érintett oktatási intézmények támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
12 240 ezer Ft-tal,
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– valamint az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
387 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
40 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
13 ezer Ft,
– dologi kiadások
334 ezer Ft,
b) a lemondásokhoz kapcsolódóan csökkenti az alábbi
címek elôirányzatát:
– a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi elôirányzatát
135 513 ezer Ft-tal,
– a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi elôirányzatát
89 ezer Ft-tal,
– a „8505 Átengedett központi adók (szja)” cím bevételi elôirányzatát
203 491 ezer Ft-tal,
– a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás
lemondására” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát
339 004 ezer Ft-tal,
– valamint a „8110 A lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanítását végzô konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát 89 ezer Ft-tal.
(45) Az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatnak megfelelôen, a pályázat
benyújtása elôtti elszámoláshoz kapcsolódóan csökkenti
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
29 570 ezer Ft-tal,
egyidejûleg módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát, valamint csökkenti a létszámukat az alábbiak szerint:
– megemeli az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
25 632 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
19 418 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
6 214 ezer Ft,
létszámát csökkenti 21 fôvel,
– megemeli az „1106 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát
6 821 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
5 168 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
1 653 ezer Ft,
létszámát csökkenti 13 fôvel,
– megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
1 370 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
1 038 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
332 ezer Ft,
létszámát csökkenti 7 fôvel,
– megemeli az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
22 ezer Ft-tal,
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a kiadásból
– személyi juttatások
16 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
6 ezer Ft,
– csökkenti az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
4 275 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
3 238 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
1 037 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.
(46) Az egészségügyi intézmények létszámleépítéséhez valamint egyes intézmények megszûnéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek megelôlegezése érdekében az
alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) az egészségügyi intézmények létszámleépítéséhez
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek megelôlegezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát
37 679 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az alábbi intézmények kiadási és támogatási elôirányzatát – utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását
megelôzôen – az alábbiak szerint:
– az „1108 Szent László Kórház és Rendelôintézet”
cím támogatási és kiadási elôirányzatát
8 493 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
6 434 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2 059 ezer Ft,
létszámát csökkenti 1 fôvel,
– az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet” cím
támogatási és kiadási elôirányzatát
18 775 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
14 223 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
4 552 ezer Ft,
létszámát csökkenti 8 fôvel,
– az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási
és kiadási elôirányzatát
10 411 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
7 887 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2 524 ezer Ft,
létszámát csökkenti 7 fôvel,
b) az egyes intézmények megszûnéséhez kapcsolódó
pénzügyi kötelezettségek megelôlegezése érdekében
egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel
a pályázat benyújtását megelôzôen csökkenti a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát
69 360 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az alábbi intézmények kiadási és támogatási elôirányzatát,
– az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház” cím
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támogatási és kiadási elôirányzatát
30 034 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
22 753 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
7 281 ezer Ft,
– az „1117 Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet”
cím támogatási és kiadási elôirányzatát
39 326 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
29 792 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
9 534 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.
(47) A Németh László szobor felállításának támogatása céljából megkötendô pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodáshoz kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Németh László-szobor
létesítéséhez támogatás feladat elôirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8328 Németh László Társaság támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatán.
(48) A 2005. évi kulturális esélyegyenlôségi program
céltartalék felosztásához kapcsolódóan csökkenti a
„9148 Kulturális esélyegyenlôség” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
65 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi címek elôirányzatát:
– a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát egyszeri jelleggel
30 000 ezer Ft-tal
a „Gobbi Hilda Páholy” program 2005. évi ütemének szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok ellátására
– az „5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási elôirányzatát egyszeri jelleggel
17 000 ezer Ft-tal
a Könyvet Házhoz program végrehajtásának támogatására,
a kiadásból
– személyi juttatások
4 000 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 1 280 ezer Ft,
– dologi kiadások
8 720 ezer Ft,
– intézményi beruházások
3 000 ezer Ft,
– az új „8340 Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás elôirányzatát egyszeri jelleggel
4 000 ezer Ft-tal,
– az új „8342 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát
egyszeri jelleggel
4 000 ezer Ft-tal
a mozgássérültek speciális kisbuszokkal történô
szállításához,
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– az „5101 Budapest Bábszínház” cím támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
egyszeri jelleggel
5 000 ezer Ft-tal,
– valamint az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát egyszeri jelleggel
5 000 ezer Ft-tal
az általános iskolások színházi látogatásának támogatására.

(50) A beregszászi volt Kaszinó épülete helyreállításának támogatása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8361 Beregszászi Városvédô, -szépítô és Mûvelôdési Alapítvány” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú
pénzeszközátadás elôirányzatán.

(49) A nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésbôl történô biztosítására benyújtandó végleges
pályázati anyaghoz kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
tartalék elôirányzatát
152 744 ezer Ft-tal,
egyidejûleg módosítja az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát:
– megemeli a „3317 Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzô Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási elôirányzatát
76 367 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások nô
57 855 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok nô
18 512 ezer Ft-tal,
– megemeli a „3318 Csepel-Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási elôirányzatát 24 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások nô
18 523 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok nô
5 928 ezer Ft-tal,
– megemeli a „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvû
Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
39 669 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások nô
30 210 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok nô
9 666 ezer Ft-tal,
– mûködési célú pénzeszközátadás csökken
207 ezer Ft-tal,
létszámát csökkenti 6 fôvel,
– megemeli a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
12 257 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások nô
9 285 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok nô
2 972 ezer Ft-tal,
létszámát megemeli 2 fôvel.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás
egyszeri mûködési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.

(51) Az Egészségügyi Minisztériumi pályázatok önrészének biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen az Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete feladat kiadási elôirányzatát
19 576 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe címen belül az
alábbi új feladatok kiadási elôirányzatán:
– az új Szent Imre Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton
6 400 ezer Ft-ot,
– az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi
Minisztériumi pályázathoz önrész, sürgôsségi osztály feladaton
6 636 ezer Ft-ot,
– az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi
Minisztériumi pályázathoz önrész, helikopter-leszállópálya feladaton
840 ezer Ft-ot,
– az új Szent László Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton
5 700 ezer Ft-ot.
(52) A hajléktalanok átmeneti segélyére biztosított,
közel 51 millió Ft keret várhatóan nem lesz elég a hátralevô idôszak pénzügyi finanszírozására, ezért csökkenti
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
20 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.
(53) A nyári szünidôs programokhoz elnyert támogatás
egy részét az alábbi intézmények visszautalták: a Weörös
Sándor Általános Iskola 2 ezer Ft-ot, az Erzsébet Utcai
Általános Iskola 19 ezer Ft-ot, a Lauder Javne Gimnázium
28 ezer Ft-ot, a Bem József Általános Iskola 60 ezer Ft-ot,
a Liszt Ferenc Általános Iskola 53 ezer Ft-ot, a Szent
István Gimnázium felügyeleti szerve, a Zuglói GESZ
200 ezer Ft-ot, a Németvölgyi Úti Általános Iskola 40 ezer
Ft-ot, a Petôfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és
Gimnázium 40 ezer Ft-ot. A visszautalásokhoz kapcsolódóan megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi elôirányzatát
402 ezer Ft-tal,
csökkenti a „3551 Petôfi Sándor Közgazdasági Szki és
Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
40 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát
442 ezer Ft-tal.
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(54) Több pályázó nem kérte a nyári szünidôs programokhoz elnyert támogatás utalását, ezért csökkenti a
„8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát
625 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9205 Ifjúsági
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(55) A Vakok Óvodája területén új módszertani központ létesült. A kapcsolódó többletköltségek pénzügyi
fedezetére csökkenti a „9127 Év közben belépô oktatási
intézmények mûködési többletköltsége” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
3913 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli
a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Speciális
Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona,
Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási elôirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatások 2 hóra
1 050 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 2 hóra
363 ezer Ft,
– dologi kiadások 3 hóra
2 500 ezer Ft,
létszámát megemeli 5 fôvel.
(56) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 22.) határozatában a Fôvárosi Szerb és Szlovák Önkormányzat támogatásáról döntött. A döntés végrehajtása érdekében
csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát
450 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok elôirányzatai” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
(57) Az iskolai testnevelésrôl és a sportról szülôknek
tárgyú kiadvány kiadásaira a Fôvárosi Szülôk Egyesülete
részére biztosított támogatás fel nem használt, és visszautalt részével,
25 ezer Ft-tal,
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás”
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát.
(58) A Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat
2005. július 1-jei megalakulásához kapcsolódóan az
alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
a) „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címen a létszám megtervezése fôpolgármesteri hatáskörben
megtörtént. A létszám csökkentése a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címrôl fôpolgármesteri hatáskörben nem
lehetséges, ezért a cím létszámát 198 fôvel csökkenti,
b) a bevételek rendezése érdekében csökkenti a
„7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi,
azon belül az intézményi mûködési bevételek elôirányzatát
37 722 ezer Ft-tal,
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valamint a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül a felügyeleti szervtôl kapott
támogatás elôirányzatát
37 722 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül az intézményi mûködési bevételek elôirányzatát.
(59) A Mûemléki Alapból 2004-ben kapott, de fel
nem használt támogatási összeget 4 társasház kamatostul
visszautalta. A támogatási összeggel 1 600 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi, valamint a „9209 Mûemléki célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát. A visszautalt kamattal
90 ezer Ft-tal
megemeli a „8501 Intézményi mûködési bevételek” cím
bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát.
(60) A Szent János Kórház és Rendelôintézet traumatológiai osztályának felújítására a szakhatóság több esetben elutasította az építési engedély kérelmet. A feladaton
megmaradt összeget az alábbiak szerint csoportosítja át:
az „1111 Szent János Kórház és Rendelôintézet” cím
kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi
felújítások elôirányzatán csökkenti a 26. sz. épület Traumatológiai Osztály (pince, tetôtér) felújítása feladat elôirányzatát
80 375 ezer Ft-tal,
egyidejûleg címen belül megemeli a 25. sz. épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása
feladat elôirányzatát
77 000 ezer Ft-tal,
valamint a 11. sz. épület központi röntgen vizesblokk
felújítása feladat elôirányzatát
3 375 ezer Ft-tal.
(61) A Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalt, a forgalomképes vagyon gyarapítására szolgáló Vagyongazdálkodási Alap jóváhagyott elôirányzata, még a 200 millió Ft összegû, fôpolgármesteri hatáskörû visszapótlási
lehetôséggel együtt is várhatóan nem fedezi a szükségleteket. A XI. ker. 2116/3 helyrajzi számú telek megvásárlásához 45 000 ezer Ft, a portfólió csoportok kezeléséhez
kapcsolódó különbözô költségekre 15 000 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás során a Fôgáz Rt. részvényeibôl többletbevételként jelentkezett osztalék és hozambevételek egy
része, 150 230 ezer Ft az általános tartalékba került. Az
elôirányzatot e többletbevétel terhére rendezi, ezért a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát csökkenti
60 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8201 Vagyongazdálkodási Alap” cím kiadási elôirányzatát, a
kiadásból
– dologi kiadások
15 000 ezer Ft,
– önkormányzati beruházások
45 000 ezer Ft.
(62) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) határozatában a Fôvárosi Görög,
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Lengyel, Német, Örmény, Szlovák és Szerb Önkormányzat támogatásáról döntött, egyenként 200 ezer Ft
összegben. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a
„9212 Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
1 200 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok elôirányzatai” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.
(63) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) határozatában döntött arról, hogy
támogatja a Budapesti Mûvelôdési Központot. A bizottsági hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás korrekciója
érdekében csökkenti a „8212 Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatát
100 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Mûvelôdési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.
(64) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetôk
bérfejlesztése után várhatóan rendelkezésre álló maradvány felhasználása érdekében csökkenti a „9154 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetôk bérfejlesztése”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
21 619 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi címek kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát:
– a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetôk jutalmazása” címet a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények átalakításával kapcsolatos
többletfeladatok elismerésére 14 600 ezer Ft-tal,
– valamint a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat mûködési tartaléka” címet valamint az intézmények átalakításával kapcsolatos többletfeladatok
pénzügyi fedezetére
7 019 ezer Ft-tal.
(65) A kiadási elôirányzatok változását e rendelet
4. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított
kiadási fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét e
rendelet 4. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint
határozza meg.
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„9184 Céltartalék a Heim Pál Gyermekkórház összevonásával kapcsolatos feladatokra”
(2) Az alaprendelet 13. §-a kiegészül az alábbi, új (8)
bekezdéssel, egyidejûleg az eredeti (8) bekezdés sorszámozása (9)-re változik:
„(8) A Közgyûlés a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság egyetértésével a fôpolgármesterre ruházza át a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” címen belül a kiemelt elôirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.”

3. §
(1) Az alaprendelet 1/b. számú táblázata érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.
(2) Az alaprendelet 1/c. számú táblázata érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.
(3) Az alaprendelet 3. számú táblázata érintett részei
e rendelet 5. számú melléklete szerint módosulnak.
(4) Az alaprendelet 3/c. számú táblázata érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.
(5) Az alaprendelet 3/d. számú táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.
(6) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei
e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.
(7) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei
e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

4. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2. §
(1) Az alaprendelet 11. § (2) bekezdése kiegészül az
alábbi szövegrésszel:

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Az 1. § (4)–(10) bekezdései a 2005. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges
elôirányzat-módosításokat tartalmazzák.

A Budapest Fôváros Önkormányzata 12/2005. (III. 11.)
Fôv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény
93. § (2) bekezdése alapján a fôpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben
2005. I. félévben végrehajtott elôirányzat-módosítások, a
központi költségvetésbôl kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi elôirányzatokat érintô határozatok átvezetése, és egyéb, a feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyûlési döntésekbôl eredô elôirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Az 1. § (11)–(16) és (44) bekezdései a központi pótelôirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök
tervbevételét tartalmazzák.

Részletes indokolás

Az 1. § (65) bekezdése - a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási elôirányzat-csoportok változását rögzíti.

Az 1. § (17)–(42), valamint (45)–(64) bekezdései részben a Közgyûlés döntéseibôl adódó, részben a feladatvégrehajtás során szükségessé vált elôirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (43) bekezdése a helyi kisebbségi önkormányzatok elôirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (1) bekezdése a 2005. évi költségvetés bevételi
és kiadási fôösszegének változásáról rendelkezik.

A 2. § az alaprendelet normaszövegét módosítja.

Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti
változását tartalmazza.

A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel- az alaprendelet
1/b, 1/c, 3., 3/c, 3/d, 4., és 5. számú táblázatait érintô módosításokat tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2005. I. félévében végrehajtott elôirányzat-változásokat rögzíti.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének idôpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.
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