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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 18. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) és
b) pontjában, valamint a 80. § (1) bekezdésben, továbbá
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
108. §-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete, a
Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI BI-
ZOTTSÁG fejezet 7. pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„7. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévô BTH Budapesti Turisztikai Kht.
legfôbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt jogait.

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (6)”

2. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete, a Közgyûlés által a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke OKTATÁSI
BIZOTTSÁG fejezete az alábbi 31. ponttal egészül ki:

„31. Jóváhagyja az önállóan gazdálkodó fôvárosi
fenntartású közoktatási intézmények és a gazdálkodó
szervezetek közötti együttmûködési megállapodást.

1993. évi LXXVI. törvény 19. § (3)”

3. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete, a Közgyûlés által a
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke TULAJ-
DONOSI BIZOTTSÁG fejezete 9–12. pontjai helyébe
az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
beadásának módjáról, pályázat kiírása esetén meghatá-
rozza a pályázati díj mértékét, elbírálja a beérkezett
ajánlatokat.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 15–17. § 

10. Kiválasztja a nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérlôjét, versenyeztetési eljárás mellôzése esetén.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 18–19. § 

11. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elide-
genítésérôl, ha annak helyi forgalmi értéke nem haladja
meg az 500 millió forintot.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 29. §

12. A külön rendelet szabályai szerint 100 millió fo-
rint egyedi forgalmi értéket el nem érô nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiség esetén dönt

a) a helyiség tulajdonjogának
– ingyenesen, valamint
– a helyi forgalmi értéknél kisebb vételárért, vagy
– fizetési kedvezménnyel történô

átruházásáról, illetve
b) – helyiség ingyenes használatba adásáról, továbbá

– használati jog utólagos rendezésérôl,
– kedvezményes bérbeadásról, valamint
– a bérbeadásnál egyéb kedvezmény nyújtásáról.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 31. §” 

4. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete VI. fejezet VÁROS-
ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG címszó alatti rendelke-
zésében lévô, gazdasági társaságokat tartalmazó felsoro-
lás kiegészül a „BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási
Kft.” szövegrésszel.

5. §

Az SZMSZ 7. számú melléklete, a Közgyûlés által a
fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke XX.
HELYISÉGGAZDÁLKODÁSBÓL EREDÔ HATÁS-
KÖR fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Budapest Fôváros Közgyûlésének

88/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet, 

valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
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„HELYISÉGGAZDÁLKODÁSBÓL EREDÔ
HATÁSKÖR

1. Gyakorolja – a rendeletben meghatározott kivéte-
lekkel – a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a
tulajdonosi jogokat, így különösen: gyakorolja a bérbe-
adói jogokat, teljesíti a bérbeadói kötelezettségeket, le-
folytatja a helyiség bérbeadására, illetve a bérbeadói
hozzájárulásra, a tulajdonosi jognyilatkozatra és a he-
lyiség elidegenítésére irányuló eljárást.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 2. § (1)

2. Megszervezi a nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek és a bérletükre kötött szerzôdések nyilvántartását, a
helyiségek hasznosítását, a bérleti díjak beszedését és az
ingatlanok (mûtárgyak) kezelésbe adását, gondoskodik a
versenyeztetési felhívások közzétételérôl.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 2. § (3)

3. Dönt a nem lakás célú helyiségek alkalmi célú 7 na-
pot meg nem haladó hasznosításáról. 

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 2. § (3)

4. Jogosult – a jogszabályok keretei között – nyilván-
tartani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek
a bérbeadás feltételeinek megállapítása, illetve a bérbe-
adói hozzájárulásról való döntés érdekében szükségesek.

61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. r. 2. § (4)”

6. §

Az SZMSZ 10. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

7. §

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú mellékle-
te az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.”

8. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat, valamint a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítását elsô-
sorban a bizottságokra és a fôpolgármesterre átruházott
hatáskörök pontosítása, kiegészítése, továbbá a nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlását szabályozó 61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. ren-
delet 2005. november 30-i hatálybalépése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet  20. § (6) be-
kezdése rendelkezik a Fôvárosi Közgyûlés Kereskedelmi
és Turisztikai Bizottságának BTH Budapesti Turisztikai
Kht. tekintetében gyakorolt átruházott hatáskörérôl. A
módosítás szinkronba hozza az SZMSZ-t a hivatkozott
rendelkezéssel.

A 2. §-hoz

A szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
19. § (1) és (3) bekezdése alapján a tanuló gyakorlati
képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképzô
iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttmûködési
megállapodás alapján abban az esetben folytatható töb-
bek között, ha az errôl szóló megállapodást írásba foglal-
ták és azt a mûködési költségek biztosítása érdekében a
szakképzô iskola fenntartója jóváhagyta. Tekintettel ar-
ra, hogy az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök
jegyzéke 6. pontja hasonló témában rendelkezik, vala-
mint egyre többen jelzik igényüket az együttmûködési
megállapodás megkötésére, ezért célszerû a gyakorlati
képzés megvalósítását szolgáló, szakképzô iskola és a
gazdálkodó szervezet közti együttmûködési megállapo-
dás jóváhagyását is az Oktatási Bizottság feladatkörébe
átruházni.

A 3. §-hoz

2005. november 30-án hatályba lép a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet, amelyben a Köz-
gyûlés több hatáskörét a Tulajdonosi Bizottságra ruházza
át. Az SZMSZ jelen módosítását a hivatkozott rendelet
indokolja. 
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A 4. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés 2005 októberében létrehozta a
BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.-t, ezért szük-
séges a Városüzemeltetési Bizottsághoz tartozó szerve-
zetek felsorolásának kiegészítése.

Az 5. §-hoz

2005. november 30-án hatályba lép a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló
helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet. Ebben a Fôvárosi
Közgyûlés több hatáskörét és feladatát a fôpolgármester-
re ruházza át. Az SZMSZ jelen módosítását a hivatkozott
rendelet indokolja. 

A 6. §-hoz

A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 11/A. § (4) bekezdése értelmében az SZMSZ-ben
fel kell tüntetni az önkormányzati fôtanácsadói/tanács-
adói munkaköröket. A módosított 10. számú melléklet
ennek a rendelkezésnek tesz eleget.

A 7. §-hoz

A Fôvárosi Közgyûlés 2005. októberi ülésén megalapí-
totta a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.-t, ezért
szükséges a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 2. szá-
mú mellékletének kiegészítése.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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1. számú melléklet a 88/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat 10. számú melléklete

A Fôpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati

fôtanácsadói/tanácsadói munkakörök

Irodavezetô önkormányzati fôtanácsadó 6 

Fôpolgármesteri titkár önkormányzati fôtanácsadó 1 

Sajtócsoport-vezetô önkormányzati fôtanácsadó 1 

Tervezési és gazdálkodási tanácsadó önkormányzati fôtanácsadó 1

Társadalmi kapcsolatok fôtanácsadója önkormányzati fôtanácsadó 1

Nemzetközi pénzügyi referens önkormányzati fôtanácsadó 2

Közmû szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Oktatási és gyermekvédelmi szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Közigazgatási és jogi szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Tervezési és költségvetési szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Kulturális és idegenforgalmi szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Közgazdasági szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Gazdasági társaságok pénzügyi felügyeletének szakreferense önkormányzati fôtanácsadó 1

Önkormányzati szakreferens önkormányzati fôtanácsadó 1

Tisztségviselôi jogtanácsos önkormányzati tanácsadó 1

Sajtóreferens önkormányzati tanácsadó 2

Közigazgatási szakreferens önkormányzati tanácsadó 4

Társadalompolitikai koordinációs referens önkormányzati tanácsadó 1

Európai uniós szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Hitelpályázati szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Uniós támogatások koordinátora önkormányzati tanácsadó 1

Nemzetközi pénzügyi szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Szakmai titkár önkormányzati tanácsadó 3

Közlekedési szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Vállalkozási vagyonkezelési és vagyonnyilvántartási szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Környezetvédelmi szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Lakásügyi szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Egészségpolitikai referens önkormányzati tanácsadó 1

Foglalkoztatáspolitikai referens önkormányzati tanácsadó 1

Kulturális referens önkormányzati tanácsadó 1

Társadalmi és civil kapcsolatok referense önkormányzati tanácsadó 1

Társadalompolitikai koordinációs referens önkormányzati tanácsadó 1

Külügyi szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Külügyi információs szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Vállalkozási szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Gazdasági stratégiai szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Pénzügyi szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Jogi-igazgatási szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Ifjúsági és sportszakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Informatikai szakreferens önkormányzati tanácsadó 1

Programtitkár önkormányzati tanácsadó 1

Összesen: 53



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. §
(21) bekezdés a) pontja, valamint a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekrôl és a pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokban való közremûködés feltételeirôl
szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 11. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-
nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Második és további szakképesítés: minden olyan ál-
lamilag elismert szakképesítés, amely munkakör betölté-
sére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és
már meglévô – államilag elismert – szakképesítés birto-
kában szerzik meg; figyelmen kívül kell hagyni azt az ál-
lamilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendsze-
ren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második
szakképesítésnek a meglévô szakképesítéssel betölthetô
munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító
képzésben szerezhetô szakképesítés”.

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-
nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R.”) mó-
dosítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
121. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott, a „má-
sodik és további szakképesítés” értelmezô rendelkezés
megváltozása miatt szükséges módosítani az R.-ben
szereplô értelmezô rendelkezést is.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének

89/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben 

alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 

73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô
rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let 6. számú melléklete I. fejezete Egészségügyi Bizott-
ság 1. cím alatt a 24. pontban szereplô „Észak-pesti Kór-
ház” szövegrész hatályát veszti. 

2. §

E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés az Észak-pesti Kórházat, mint
önálló költségvetési intézményt a társalapító Budapest
Fôváros XV. kerületi Önkormányzattal közösen 2005.
december 31. hatállyal megszüntette.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fôvárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szó-
ló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 6. számú mellék-
lete I. fejezet 1. cím 24. pontját, törölve ezzel az Észak-
pesti Kórházat a fôvárosi önkormányzati költségvetési
intézmények sorából.

A 2. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének

90/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 65. § (1) bekezdésének, valamint az államháztartás
mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 53. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet (a
továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyûlés a 2005. szeptember 28–november
21. között pótelôirányzatként biztosított állami támoga-
tások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevé-
telek elôirányzatokat érintô döntései miatt az alaprende-
let 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási fôösszeget 25 216 044 ezer Ft-tal,
hiányának összegét 25 342 500 ezer Ft-tal

csökkenti,
bevételi fôösszeget 126 456 ezer Ft-tal

megemeli,
és Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költség-
vetése

módosított kiadási 
fôösszegét 424 861 855 ezer Ft-ban,
módosított bevételi 
fôösszegét 401 862 255 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 22 999 600 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
– bevételi fôösszegváltozás elôirányzat-csoporton-

kénti összegét jelen rendelet 1. számú melléklet 
3. oszlopa,

– módosított bevételi fôösszeg elôirányzat-csopor-
tonkénti összegét jelen rendelet 1. számú melléklet
4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok szín-
házi támogatása” címen 119 834 ezer Ft összegû köz-
ponti támogatást a fôvárosi önkormányzati színházak
mûvészeti tevékenysége kiadásaihoz a IV. negyedévre
biztosított hozzájárulásként és egyidejûleg módosítja az
alábbi címek elôirányzatát a költségvetési rendelet 
7. számú táblázatában rögzített szabályozásnak meg-
felelô felosztás alapján:

– megemeli 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,

– megemeli az alábbi Kht.-k kiadási, azon belül mûkö-
dési 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.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználá-
sú támogatások” címen 30 609 ezer Ft összegû központi
támogatást és egyidejûleg megemeli az alábbi címek
elôirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segé-
lye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát 25 023 ezer Ft-tal,

b) a hajléktalan idôskorúak járadéka miatt a „7206
Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát

2 234 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglal-

koztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági
feladatok” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénz-
eszközátadás elôirányzatát 3 352 ezer Ft-tal.

(5) A júliusi normatív támogatásokról történô lemon-
dás korrekciója miatt csökkenti a „8507 Normatív támo-
gatások” cím bevételi elôirányzatát 89 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8511 Norma-
tív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi
elôirányzatát.

(6) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelôirány-
zatok” cím bevételi elôirányzatán 135 455 ezer Ft össze-
gû támogatást, és egyidejûleg megemeli: 

a) a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez
biztosított 99 517 ezer Ft-tal 
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát. 
Az általános tartalékba helyezést az indokolja, hogy
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szeptemberben, külön céltartalékról az intézmények
fôpolgármesteri hatáskörben megkapták a támogatást,

b) az ECDL számítógép-kezelôi vizsga és nyelvvizs-
ga díjának kifizetésére biztosított 9 585 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát,

c) a hivatásos önkormányzati tûzoltók idei bérpoliti-
kai támogatásának kiegészítéseként kapott 

26 353 ezer Ft-tal
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mû-
ködési célú tartalék elôirányzatát.

(7) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Fôvárosi Önkormányzat közötti, az „art” mozik korsze-
rûsítésének, fejlesztésének támogatásához kapcsolódó
megállapodás értelmében az NKÖM által novemberben
átutalt 29 750 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, egyidejûleg megemeli a „8422
Art mozik fejlesztéséhez támogatás” cím kiadási, azon
belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatát

15 714 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzesz-
közátvétel” cím bevételi elôirányzatát

14 036 ezer Ft-tal.

(8) A Csepeli Szakorvosi Rendelô kialakításához kap-
csolódóan a támogatás elôrehozása miatt az alábbi
elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:

– csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka
feladat 2005. évi elôirányzatát

100 000 ezer Ft-tal,
– megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cí-

men a Csepeli Szakorvosi Rendelô kialakítás támo-
gatása feladat 2005. évi felhalmozási célú pénzesz-
közátadás elôirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,

egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a feladat 2006.
évi elôirányzatát.

(9) A Pilisi Parkerdô Rt. támogatásához kapcsolódóan
csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Támogatás a Pilisi Parkerdô Rt. fejlesztésére feladat
elôirányzatát 86 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8112 Pilisi
Parkerdô Rt. támogatása” cím kiadási, azon belül a fel-
halmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatát.

(10) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet
üzemeltetô Kft. megalapításához kapcsolódóan, a
törzstôke biztosítására csökkenti a „9300 Általános tarta-
lék” cím kiadási elôirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe visszapótlási kö-
telezettséggel az új „8139 BKSZT Budapest Szennyvíz-
tisztítási Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati
beruházások elôirányzatán. A Kft. által visszautalt 50 000
ezer Ft-ot az általános tartalékba kell visszapótolni.

(11) A Budapest Fôváros Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködô szakosított szociális intézmények Rekonst-
rukciós Programjának felülvizsgálatához kapcsolódóan
az alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:

– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cí-
men az Idôsek Otthona (Rózsa u.) rekonstrukció és
bôvítés feladat elôirányzatát 41 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9112
Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések
átütemezésének tartaléka feladat elôirányzatát,

– csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen a BMSZKI hajléktalan rehabilitációs lakó-
otthonok létesítése feladat elôirányzatát

90 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz címen be-
lül az új BMSZKI (Alföldi u.) rekonstrukció IV.
ütem feladat elôirányzatán.

Az elôterjesztéshez kapcsolódó, a 7 éves fejlesztési 
tervet érintô további módosításokat a 7. számú melléklet
A és C részei tartalmazzák.

(12) A Gellért, a Lukács és a Dandár fürdôk, valamint
a Csepeli strandfürdô akadálymentesítéséhez kapcsoló-
dóan az alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre, va-
lamint a 2. § (3) bekezdése szerint módosítja a döntéshez
kapcsolódóan a normaszöveget:

a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Gel-
lért fürdô részleges akadálymentesítése feladat elôirány-
zatát csökkenti 16 000 ezer Ft-tal,
a feladatot törli, egyidejûleg megemeli tôketartalékba
helyezési kötelezettség mellett címen belül a Gellért
fürdô akadálymentesítése feladat elôirányzatát

16 000 ezer Ft-tal,
b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Lu-

kács gyógyfürdô akadálymentesítése II. ütem feladat
megnevezését Lukács fürdô akadálymentesítése (több-
letköltség) feladatra módosítja, összköltségét 65 000
ezer Ft-ban állapítja meg.

(13) A Gellért fürdô nôi termálmedencéinek, a Lukács
fürdô gyógymedencéinek és a Széchenyi fürdô társas-
gôz medencéinek hidraulikai átalakításához kapcsoló-
dóan a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az
alábbi módosításokat hajtja végre, valamint a 2. § (4) be-
kezdése szerint módosítja a döntéshez kapcsolódóan a
normaszöveget: 
a Gellért fürdô nôi termálmedencéinek hidraulikai átala-
kítása II. ütem feladat megnevezését Gellért fürdô nôi
termálmedencéinek hidraulikai átalakítása (keretkiegé-
szítés) feladat megnevezésre módosítja, összköltségét
250 000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(14) A Budapest Fôváros Önkormányzata és Zugló
Önkormányzata között intézményi társulás létrehozásá-
ról szóló megállapodás megkötéséhez kapcsolódóan az
alábbi elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társu-
lás intézmény alapításával összefüggésben csökkenti 
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a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát

1 151 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz az új „6004
Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulás” cím
támogatási és kiadási elôirányzatán, a kiadásból

– személyi juttatások 1 hóra 14 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 1 hóra 3 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 hóra 219 ezer Ft,
– dologi kiadások egyszeri jelleggel 40 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri 

jelleggel 875 ezer Ft,
b) a Zugló Önkormányzatától mint alapítótól, az in-

tézmény fenntartására átutalásra kerülô, összesen
1 151 ezer Ft-tal

megemeli a „6004 Zugló és Városliget Térfigyelô Rend-
szer Társulás” cím bevételi és kiadási elôirányzatát, a
bevételbôl

– mûködési célú pénzeszközátvétel 276 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátvétel 875 ezer Ft,
a kiadásból
– személyi juttatások 1 hóra 14 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 1 hóra 3 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 hóra 219 ezer Ft,
– dologi kiadások egyszeri jelleggel 40 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri 

jelleggel 875 ezer Ft,
c) létszámát 3 fôben állapítja meg.

(15) A 2005/2006. tanévi feladatváltozásokhoz kapcso-
lódóan az alábbi elôirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a pedagógiai programok figyelembevételével a
2005/2006. tanévi feladatváltozások finanszírozására
csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát 57 224 ezer Ft-tal,

a kiadásból
– személyi juttatások 3 hóra 42 214 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 3 hóra 15 010 ezer Ft,

egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általá-
nos tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tar-
talék elôirányzatát. Az oktatási ágazat intézményeinek
létszámkeretét 2005. szeptember 1-jétôl 128 fô csökke-
néssel 13 500 fôben állapítja meg,

b) a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó 4 fô lét-
számleépítés pénzügyi kötelezettségeinek finanszírozá-
sára csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-
átalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

15 354 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett okta-
tási intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát, 
a kiadásból

– személyi juttatások egyszeri 
jelleggel 11 631 ezer Ft,

– munkaadókat terhelô járulékok 
egyszeri jelleggel 3 723 ezer Ft,

az érintett oktatási intézmények létszámkeretét csökken-
ti 4 fôvel,

c) a tanórán kívüli nyelvoktatáshoz kapcsolódóan
összességében csökkenti az érintett oktatási intézmények
támogatási és kiadási elôirányzatát 21 234 ezer Ft-tal,

a kiadásból
– személyi juttatások 3 hóra 16 460 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 

3 hóra 4 774 ezer Ft,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9171 Tan-
órán kívüli nyelvoktatásra” cím kiadási, azon belül a mû-
ködési célú tartalék elôirányzatát,

d) az idegen nyelvi pályázatokon elnyert támogatás
elszámolásához kapcsolódóan csökkenti az érintett okta-
tási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a do-
logi kiadások elôirányzatát 1 452 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9130 Idegen
nyelvi oktatás színvonalának emelésére” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát,

e) a hátrányos helyzetû fiatalok képzését szolgáló pro-
filváltás érdekében szükségessé vált 5 fô közalkalmazott
munkaviszonyának megszüntetése. A pénzügyi kötele-
zettségek biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék in-
tézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadá-
saira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát 9 112 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „3584 Speciá-
lis Szakiskola” cím támogatási és kiadási elôirányzatát, 
a kiadásból

– személyi juttatások 6 903 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 2 209 ezer Ft.

(16) A téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi támogatás
forrásának biztosítása céljából csökkenti a „9152 Céltar-
talék a Hálózat a Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralé-
kosokért Alapítvány támogatására” cím kiadási, azon be-
lül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

150 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8364 Há-
lózat a Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért
Alapítvány” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatát.

(17) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizá-
lása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítés-
sel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére csökkenti
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egy-
szeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mû-
ködési célú tartalék elôirányzatát 33 192 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi címek elôirányzatát:

– az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelôinté-
zet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát

2 411 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 1 827 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 584 ezer Ft,
létszámát csökkenti 2 fôvel,
– az „1113 Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és

kiadási elôirányzatát 13 803 ezer Ft-tal,
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a kiadásból
– személyi juttatások 10 457 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 3 346 ezer Ft,
létszámát csökkenti 11 fôvel,
– az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támoga-

tási és kiadási elôirányzatát 16 978 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 12 862 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 4 116 ezer Ft,
létszámát csökkenti 7 fôvel,
– az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelôintézet”

cím létszámát megemeli 21 fôvel.
A pályázat benyújtását megelôzôen az intézmények- 
nek utólagos elszámolási kötelezettségük van, továbbá a
2006. évben a létszámleépítési pályázaton elnyert ösz-
szeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátala-
kítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell vissza-
pótolni.

(18) Kerületi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére
vonatkozó célokmány 1. sz. módosításához kapcsoló-
dóan az alábbi elôirányzat-módosításokat hajtja végre:

– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cí-
men a Kerületi csatornaépítés-tervezés, -elôkészí-
tés feladat elôirányzatát 806 600 ezer Ft-tal,
a 2006. évi ütem 1 681 300, a 2007. évi ütem
1 637 500 ezer Ft-ra módosul, egyben a feladat
megnevezését  Budapest teljes körû csatornázásá-
nak befejezô szakasza projekt, elôkészítésre módo-
sítja,

– csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beruhá-
zások saját forrása” címen a Kerületi csatornaépí-
tés feladat elôirányzatát 1 813 300 ezer Ft-tal,
egyidejûleg a 2006–2010 évek ütemeit törli,

– megemeli a „8404 Szennyvízcsatornázás fôvárosi
céltámogatása” címen a felhalmozási célú pénzesz-
közátadások elôirányzatát 1 559 400 ezer Ft-tal,

– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen új,
Budapest teljes körû csatornázásának befejezô sza-
kasza projekt feladaton tervbe vesz 2008. évben 
26 413 500 ezer Ft-ot, 2009. évben 26 413 600 ezer
Ft-ot és 2010. évben 26 413 500 ezer Ft-ot,

– csökkenti a „8530 Szindikált hitel” cím elôirány-
zatát 806 600 ezer Ft-tal,

– csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköz-
átvétel” cím elôirányzatát

253 900 ezer Ft-tal,
ezen belül a kerületi önkormányzatoktól átvételre ter-
vezett összeget 36 300 ezer Ft-tal, és a lakosságtól át-
vételre tervezett összeget 217 600 ezer Ft-tal, továb-
bá az FCSM Rt.-tôl átvett pénzeszközbôl 1 559 400
ezer Ft-ot átcsoportosít a Kerületi csatornaépítések-
rôl a Kerületi csatornaépítések támogatására.

(19) A normatív támogatások júliusi pótigénylésének
korrekciója miatt, a pedagógiai szakszolgálatra benyúj-
tott pótigényhez kapcsolódóan csökkenti a „3304 Bene-

dek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Módszertani Intézmény” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát

3 060 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „3301 Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Isk. és Készségfejlesztô Spe-
ciális Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül
a dologi kiadások elôirányzatát.

(20) Egyes beruházások, fejlesztések várható teljesíté-
se alapján, a feladatok átütemezéséhez kapcsolódóan
csökkenti az alábbi címek, feladatok elôirányzatait. A
feladatok késôbbi évi ütemezését a 7. melléklet A és C
részei, az alaprendelet módosítását a 2. § (1)–(2) és (5)
bekezdései, valamint a 4. § (2) bekezdése tartalmazza:
a) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím 2005. évi

kiadási elôirányzatát összesen 6 903 400 ezer Ft-tal,
ezen belül az alábbi feladatok elôirányzatát:
– a Szilágyi u. (Fóti út–Görgey u.) kiépítése feladatot

210 400 ezer Ft-tal,
– az Újpest–Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat,

elôkészítés feladatot 480 900 ezer Ft-tal,
– az M5–Ipacsfa u. út kiépítése, elôkészítés feladatot

737 500 ezer Ft-tal,
– a Pók utcai átemelôtelep feladatot

1 020 700 ezer Ft-tal,
– a Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi fôgyûjtô

feladatot 702 500 ezer Ft-tal,
– a Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali beveze-

tés, rekonstrukció feladatot 267 000 ezer Ft-tal,
– a Hûvösvölgyi gyûjtôcsatorna, elôkészítés feladatot

25 000 ezer Ft-tal,
– a Dél-budai szennyvíz fôgyûjtô II. ütem, elôké-

szítés 184 700 ezer Ft-tal,
– a Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés,

elôkészítés feladatot 255 000 ezer Ft-tal,
– a Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés,

elôkészítés feladatot 248 000 ezer Ft-tal,
– a Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés,

elôkészítés feladatot 141 300 ezer Ft-tal,
– a Gellért fürdô nôi termál medencéinek hidraulikai

átalakítása feladat felhalmozási célú pénzeszköz-
átadás elôirányzatát 170 000 ezer Ft-tal,

– a Gyáli patak 7. ág mederrendezés feladatot
299 000 ezer Ft-tal,

– az Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelôk és
szennyvíztisztítók értéknövelô felújítása, rekonst-
rukciója 2003. feladatot 220 000 ezer Ft-tal,

– a Hulladékhasznosító Mû, füstgáztisztító és re-
konstrukció feladat felhalmozási célú pénzeszköz-
átadás elôirányzatát 288 200 ezer Ft-tal,

– a Dunakeszi II. sz. lerakó B kazetta korszerûsítése
feladat felhalmozási célú pénzeszközátadás elô-
irányzatát 108 000 ezer Ft-tal,

– az Uzsoki u.-i Kórház regionális eü. központ, re-
konstrukció II. ütem, elôkészítés feladatot

152 800 ezer Ft-tal,
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– a Városligeti Mûjégpálya, technológiai épület léte-
sítése feladatot 635 300 ezer Ft-tal,

– az Értelmi Fogy. Otthona Kéthely, Hunyadi kastély
kiváltása kiszolg. egységekkel és foglalkoztatóval
feladatot 100 000 ezer Ft-tal,

– az Idôsek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. re-
konstrukció, elôkészítés feladatot

108 100 ezer Ft-tal,
– a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, Közdûlô u.

építés feladatot 430 000 ezer Ft-tal,
– a Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornaterem

feladatot 119 000 ezer Ft-tal,
b) a „8404 Szennyvízcsatornázás fôvárosi céltámogatása”

cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-
átadás elôirányzatát 4 985 400 ezer Ft-tal,

c) a „2127 Fôvárosi Önkormányzat Budapesti Módszer-
tani Szociális Központ és Intézményei” címen támo-
gatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott
intézményi beruházások elôirányzatát 

260 000 ezer Ft-tal,
a BMSZKI átmeneti szállás és munkásszállás, Kocsis
u. kialakítása II. ütem feladaton,

d) a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím
támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támo-
gatott intézményi beruházások elôirányzatát 

100 000 ezer Ft-tal,
az Egységes ÜSZI iroda kialakítása feladaton,

e) a „9112 Évközi indítású feladatok” cím 2005. évi
elôirányzatát összesen 6 613 600 ezer Ft-tal, ezen be-
lül az alábbi feladatok elôirányzatát:
– az Etele tér és környéke, építési tilalomból eredô

kárigények feladatot 100 000 ezer Ft-tal,
– a Hûvösvölgyi gyûjtôcsatorna feladatot

950 000 ezer Ft-tal,
– a Monitoring eszközbeszerzés feladatot

310 500 ezer Ft-tal,
– a Lukács fürdô, gyógymedencék hidraulikai átala-

kítása feladatot 240 000 ezer Ft-tal,
– az Észak-pesti szennyvíztisztító, körgát feladatot

105 000 ezer Ft-tal,
– a Széchenyi fürdô, társas-gôzmedencék hidraulikai

átalakítása feladatot 160 000 ezer Ft-tal,
– a Lakossági hulladékgyûjtô udvarok 2004. évi

kialakítása feladatot 102 000 ezer Ft-tal,
– a Szabadság híd díszvilágítása feladatot

220 000 ezer Ft-tal,
– a Kerületi zöldfelület fejlesztés 2005. évi támoga-

tása feladatot 200 000 ezer Ft-tal,
– a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), la-

kóotthon-kialakítás feladatot 120 000 ezer Ft-tal,
– a Csepel-Sziget Mûszaki Szki és Kollégium,

bôvítés feladatot 170 000 ezer Ft-tal,
– az Akadálymentesítés (ing. értékesítési bevételbôl)

feladatot 150 000 ezer Ft-tal,
– a Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása

(Kerepesi út) feladatot 100 000 ezer Ft-tal,
– a Városháza-projekt meghatározott hivatali felada-

tai feladatot 700 300 ezer Ft-tal,
– a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatot

500 000 ezer Ft-tal,
– a Központi tervezési tartalék feladatot

485 800 ezer Ft-tal,
– a 2006. évi útfelújítás I. ütemének céltartaléka

feladatot 2 000 000 ezer Ft-tal,
f) a „8406 Államkötvény-vásárlás” cím kiadási, azon

belül az önkormányzati beruházások elôirányzatát
4 631 000 ezer Ft-tal,

g) a „9166 Fejlesztô társaság alapítása” cím kiadási,
azon belül a felhalmozási célú tartalék elôirányzatát

200 000 ezer Ft-tal,
h) a „7311 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az

intézményi felújítások elôirányzatát 
500 000 ezer Ft-tal,

i) valamint a „8530 Szindikált hitel” cím bevételi
elôirányzatát 24 193 400 ezer Ft-tal.

(21) A Róbert Károly Gyermekotthon intézmény
átalakításának elôkészítésével összefüggô feladatok fe-
lülvizsgálata miatt tartós jelleggel, 2 hóra csökkenti a
„4207 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermek-
otthona és Szakiskolája (Róbert Károly krt.)” cím támo-
gatási és kiadási elôirányzatát 1 586 ezer Ft-tal,

a kiadásból
– személyi juttatások 2 hóra 1 181 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 2 hóra 405 ezer Ft,

létszámát csökkenti 5 fôvel. Egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „9146 Gyermek- és ifjúság-
védelmi ágazat létszámtartaléka” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(22) A 2005-ben üzembe helyezett gépkocsik, vala-
mint az átalakított intézmények beüzemelése miatt csök-
kenti a „9136 Év közben belépô gyermekvédelmi intéz-
mények mûködési többletköltségei” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

1 350 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli az alábbi gyermek- és ifjúságvé-
delmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a
dologi kiadások elôirányzatát tartós jelleggel:

– a „4214 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. és Ált. Iskolája
(Bicske)” címet 1 hóra 220 ezer Ft-tal,

– a „4222 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Cseppkô Gyermekotthona” címet 1 hóra

250 ezer Ft-tal,
– a „4233 Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket,

Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyer-
mekotthonai” címet 2 hóra 440 ezer Ft-tal,

– a „4301 Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gaz-
dasági Szervezete” címet 1 hóra 440 ezer Ft-tal.



(23) A Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket, Kisgye-
rekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
Soroksári út 67–73. sz. alatti telephelye életveszélyessé
vált, ezért el kellett bontatni. A bontási munkák 11 325
ezer Ft költségének fedezete részben a gyermek- és ifjú-
ságvédelmi ágazat céltartaléka. A hiányzó 6443 ezer Ft
biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tarta-
lék” cím kiadási elôirányzatát 6 443 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „4233 Fôváro-
si Önkormányzat Csecsemôket, Kisgyerekeket és Fogya-
tékosokat Befogadó Gyermekotthonai” cím támogatási
és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.

(24) A Környezetvédelmi Alapból a „7214 Környe-
zetvédelmi szakmai feladatok” címre, pályázati hirdetési
költségek fedezetére átcsoportosított 1000 ezer Ft-ból
611 ezer Ft felhasználása történt meg. A fennmaradó 

389 ezer Ft-tal
csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8210 Kör-
nyezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a mûködé-
si célú pénzeszközátadás elôirányzatát.

(25) A Fotografus.hu Alapítvány részére 2004-ben
biztosított támogatást az Alapítvány nem használta fel. A
visszautalt 200 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.

(26) A Budapesti Népegészségügyi Program Alap
2004-ben meghirdetett pályázatán elnyert összegbôl a
Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház 70 ezer Ft-
ot nem használt fel. A visszautalt 70 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel”
cím bevételi, valamint a „9223 Budapesti Népegészség-
ügyi Program bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(27) A Petôfi Csarnok Kht. a részére a városligeti
sportpályák felújítására 2004-ben biztosított és 2005-ben
a pénzmaradvány-elszámolás keretében újra megter-
vezett támogatás egy részét nem használta fel. A vissza-
utalt 982 ezer Ft-tal
csökkenti a „8123 Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági
Szabadidô Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a fel-
halmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatát, egyide-
jûleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tar-
talék” cím kiadási elôirányzatát.

(28) A nyári szünidôs programok pályázatán elnyert
támogatást néhány intézmény visszautalta. A visszautalt
összegeknek megfelelôen az alábbi elôirányzat-rendezé-
seket hajtja végre:

– megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvé-
tel” cím bevételi elôirányzatát 587 ezer Ft-tal,

– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem lemon-
dott a támogatásról, ezért csökkenti a „8205 Ifjúsá-
gi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát

55 ezer Ft-tal,
– csökkenti az alábbi intézmények támogatási és

kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát:
a „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” címet

40 ezer Ft-tal,
a „3538 Hunfalvy János Fôvárosi Gyakorló,
Kéttannyelvû Külkereskedelmi Közgazdasági
Szki” címet 500 ezer Ft-tal,
a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és
Szi” címet 45 ezer Ft-tal,
a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereske-
delmi Szki és Szakiskola” címet 27 ezer Ft-tal,
a „3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szak-
iskola” címet 17 ezer Ft-tal,

– egyidejûleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizott-
sági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú tartalék elôirányzatát

1 271 ezer Ft-tal.

(29) A Bartók Béla Emlékház rekonstrukciója miatt ta-
vasszal 4 fô részmunkaidôben foglalkoztatott dolgozó
munkaviszonyát megszüntették. Az elküldöttek közül két
fô szeptember 1-jétôl, illetve október 1-jétôl rész-
munkaidôben visszakerült a közalkalmazotti állományba,
ezért az „5115 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkere-
tét 1 fôvel megemeli. A kapcsolódó kiadási elôirányzatok
rendezése fôpolgármesteri hatáskörben valósult meg.

(30) A kiadási elôirányzatok várható teljesítési adatai
alapján elôirányzat-rendezést igényel az eredeti költség-
vetésben információ hiányában nem tervezhetô áfa befi-
zetési kötelezettség. Ennek értelmében – a csatornaberu-
házások megvalósításának tervezett ütemtôl való elmara-
dása miatt nem teljesült áfa visszaigénylés és a vagyon-
hasznosításból származó bevételekhez kapcsolódó áfa
befizetési kötelezettség egyenlegébôl jelentkezô nettó
befizetési kötelezettség miatt – csökkenti a „9300 Általá-
nos tartalék” cím kiadási elôirányzatát

1 272 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénz-
ügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások elôirányzatát.

(31) Az ajánlati biztosítékokhoz kapcsolódó többlet-
bevétel tervbevétele, valamint az elôre nem tervezhetô
visszafizetési kötelezettsége miatt 77 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8501 Intézményi mûködési bevételek” cím
bevételi, valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.

(32) A Fôvárosi Vízmûvek Rt. üzemeltetésében lévô
lakásállomány tulajdonjogának rendezése tárgyú elôter-
jesztésben téves címkód megjelölés miatt a kapcsolódó
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bevételek tervesítése nem a megfelelô címkódon történt
meg. Az elôirányzat rendezése érdekében csökkenti a
„8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek”
cím bevételi elôirányzatát 1 877 ezer Ft-tal,
a „8501 Intézményi mûködési bevételek” cím bevételi
elôirányzatát 566 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „7371 Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévô lakások üzemeltetése” cím bevételi
elôirányzatát 2 443 ezer Ft-tal,

a bevételbôl 
– intézményi mûködési bevételek 566 ezer Ft,
– önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

1 877 ezer Ft.

(33) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság döntött
pályázati támogatások jóváhagyásáról, az átcsoportosítás
bizottsági hatáskörben megtörtént, azonban a pályázók
egy részétôl a Bizottság visszavonta a támogatást, több
pályázó pedig lemondott a támogatásról. Az elôirányza-
tok rendezése érdekében csökkenti a „8211 Fôvárosi Ide-
genforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon be-
lül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát

8 500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fôváro-
si Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(34) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen
szereplô feladatok közül a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs funkció
bôvítése, valamint a Kórházi rehabilitációs részleg kiala-
kítása többlete ugyanazon feladat végrehajtását szolgál-
ják, ezért indokolt a két feladat összevonása. Az
elôirányzatok rendezése érdekében csökkenti a Kórházi
rehabilitációs részleg kialakítása többlete feladat
elôirányzatát 82 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház (Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs
funkció bôvítése feladat elôirányzatát, valamint törli a Kór-
házi rehabilitációs részleg kialakítása többlete feladatot.

(35) A „8379 Budapesti Polgárôr Szövetség” címen
szereplô társadalmi szervezet elnevezése „8379 Buda-
pesti és Agglomerációs Polgárôr Szervezetek Szövetsé-
ge” elnevezésre változik.

(36) A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás fo-
lyósításának ellenôrzéséhez kapcsolódóan csökkenti a
„8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi,
valamint a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátala-
kítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

264 ezer Ft-tal.
A módosításra azért van szükség, mert az Ihász Dániel
Közlekedési Szakközépiskola a benyújtott és jóváha-
gyott összegnél 264 ezer Ft-tal kevesebb pályázati támo-
gatásra volt jogosult.

(37) A normatív támogatások júliusi pótigénye szep-
temberi tervbevételéhez kapcsolódóan csökkenti a „8505
Átengedett központi adók (szja)” cím bevételi elôirány-
zatát 12 627 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8507 Norma-
tív támogatások” cím bevételi elôirányzatát.

(38) A turizmusfejlesztési keret közgyûlési döntést
igénylô felhasználásához kapcsolódóan csökkenti a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen a Turizmus-
fejlesztési feladatok elôirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8362
Alapítvány a Barokk Kálváriákért rekonstrukciójának tá-
mogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú
pénzeszközátadás elôirányzatán.

(39) A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola bôvítés, korszerûsítés beruházás engedély-
okiratának jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Terézvárosi
Középfokú Kollégium rekonstrukció, bôvítés elôkészítés
feladat elôirányzatát 408 200 ezer Ft-tal,
a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi elôirányzatát 

288 100 ezer Ft-tal,
valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstrukció,
bôvítés feladat elôirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
a feladat 2006. évi ütemét 309 500 ezer Ft-tal, 2007. évi
ütemét 200 000 ezer Ft-tal. Egyidejûleg megemeli a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 
Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat elô-
irányzatát 200 100 ezer Ft-tal,
valamint a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és
Szakiskola bôvítés, korszerûsítés feladat összköltségét
535 000 ezer Ft-tal.
A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendeletterve-
zet 1. § (40) bekezdését is figyelembe véve a 2. § (9) és
(10) bekezdései tartalmazzák.

(40) Az Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány
u.) elhelyezése beruházás engedélyokiratának jóváha-
gyásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormány-
zati fejlesztések” címen a Szily K. Mûszaki Szki és Kol-
légium rekonstrukció, átalakítás elôkészítés feladat
elôirányzatát 106 400 ezer Ft-tal,
a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi elôirányzatát 

54 400 ezer Ft-tal,
valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Szily K. Mûszaki Szki és Kollégium rekonstrukció,
átalakítás feladat 2006. évi ütemét 410 000 ezer Ft-tal,
2007. évi ütemét 500 000 ezer Ft-tal. Egyidejûleg
megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat
elôirányzatát 52 000 ezer Ft-tal,
valamint az Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány
u.) elhelyezése feladat összköltségét 200 000 ezer Ft-tal.
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A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendeletterve-
zet 1. § (39) bekezdését is figyelembe véve a 2. § (9) és
(10) bekezdései tartalmazzák.

(41) A Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon
rekonstrukció I. ütem címzett állami támogatás igénybe-
jelentésének benyújtásához kapcsolódóan, a címzett tá-
mogatás tervezett és igénybejelentésben szereplô össze-
ge különbözetének fedezetére csökkenti a „8403 Önkor-
mányzati fejlesztések” címen a Hunfalvy J. Gyakorló
Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola
átalakítás, rekonstrukció elôkészítés feladat elôirányzatát 

46 500 ezer Ft-tal,
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Hunfalvy
J. Gyakorló Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola átalakítás, rekonstrukció feladat 2006. évi
elôirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, 2007. évi elôirányzatát
150 000 ezer Ft-tal. Egyidejûleg megemeli a „9112 Év-
közi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések
átütemezésének céltartaléka feladat elôirányzatát

46 500 ezer Ft-tal,

(42) A Madarász Utcai Gyermekkórház 60 napon túli
lejárt tartozásai rendezése érdekében csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az „1119 Mada-
rász Utcai Csecsemô- és Gyermekkórház” cím támogatá-
si és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
A támogatás visszatérítendô, a visszautalás 2006. április
1-jétôl 12 havi egyenlô részletben történik. A visszautalt
összeget az általános tartalékba kell visszapótolni.

(43) A budapesti civil szervezeteket támogató infor-
matikai fejlesztés (E-civil) megvalósításához kapcsoló-
dóan csökkenti a „9222 Civil célú bizottsági keret céltar-
taléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen az új Civil célú informati-
kai fejlesztés feladat elôirányzatán.

(44) A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona lakásott-
hon-vásárlás támogatásához kapcsolódóan a „8403 Ön-
kormányzati fejlesztések” címen csökkenti

– a Xantus J. Idegenforg. Középiskola tanmûhelyi
épület átalakítása feladat elôirányzatát

8 500 ezer Ft-tal,
– az Épület rehabilitációs program tervezés, elôké-

szítés feladat elôirányzatát 16 100 ezer Ft-tal,
– valamint a Tervezés elôkészítés feladat elôirány-

zatát 12 400 ezer Ft-tal,
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen csökkenti

– a Beszédjavító Intézet (Halmi u.) elhelyezés feladat
elôirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, 
2006. évi ütemét 40 000 ezer Ft-tal,

– a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat
elôirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

egyidejûleg megemeli
– a Vakok Óvodája, Ált. Isk., Szi és Diákotthon,

lakásotthon létesítése feladat elôirányzatát
80 000 ezer Ft-tal,

(45) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány köz-
szolgáltatási szerzôdése szerint a Fôvárosi Önkormány-
zat támogatást nyújt a Zenekar próbahelyiségének bérle-
téhez. A támogatás biztosítása érdekében csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát

15 152 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8376 Buda-
pesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon be-
lül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatát.

(46) A Radnóti Miklós Színház 3 munkavállalója kér-
te közalkalmazotti munkakörbe történô visszahelyezését.
Az elôirányzatok rendezése fôpolgármesteri hatáskörben
megtörtént. A létszám rendezése érdekében 3 fôvel
megemeli az „5107 Radnóti Miklós Színház” cím lét-
számát.

(47) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ záróbeszámolójával való egyezôség biztosítása
érdekében csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kór-
ház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadá-
si elôirányzatát 6 821 ezer Ft-tal,

a kiadásból
– személyi juttatások 5 168 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 1 653 ezer Ft,

egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8111 Schöpf-
Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
elôirányzatát.

(48) A Katona József Színház 500 ezer Ft vissza nem
térítendô támogatást kapott egyik programja megvalósí-
tásához. A bemutató megrendezésére várhatóan nem ke-
rül sor, ezért a színház a támogatási összeget visszautal-
ta. A visszautalt 500 ezer Ft-tal
csökkenti az „5111 Katona József Színház” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányza-
tát, egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9208
Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(49) A civil célú bizottsági kerethez kapcsolódóan a
hirdetési költségek kifizetésére a tervezettnél kevesebb
összegre volt szükség, ezért csökkenti a „7241 Civil cé-
lú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát

529 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9222 Civil
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
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(50) A Szent Imre Kórház elkészítette az OEP-tôl
származó bevételéhez igazított humán erôforrás tervét.
Ennek alapján létszámkapacitás szûkítése indokolt, 
amelyet nyugdíjazással, a már kilépô munkatársak állás-
helyének zárolásával, az üres álláshelyek megszüntetésé-
vel oldotta meg az intézmény. A létszám rendezése érde-
kében 22 fôvel csökkenti az „1110 Szent Imre Kórház és
Rendelôintézet” cím létszámát. A létszámcsökkentés
nem igényel elôirányzat-módosítást.

(51) A Fôvárosi Közgyûlés 2155/2005. (IX. 29.) hatá-
rozata alapján egy fô képviselôvel és egy külsô taggal
megemelte a Közbeszerzési Bizottság létszámát. A hatá-
rozat nem rendelkezett az elôirányzatok rendezésérôl,
amelyre ezért utólag van szükség. A taglétszám növekedé-
sének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím kiadási elôirányzatát 386 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7102 Önkor-
mányzati testület kiadásai” cím kiadási elôirányzatát tar-
tós jelleggel, a kiadásból 

– személyi juttatások 1,5 hóra, 1 fôre 121 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 1,5 hóra, 1 fôre

33 ezer Ft,
– dologi kiadások 2,5 hóra, 2 fôre 232 ezer Ft,
létszámát megemeli 1 fôvel.

(52) A Fôvárosi Pedagógiai Intézet számlájára téves
utalás történt. Az Intézet az összeget visszautalta, ezért
csökkenti a „3801 Fôvárosi Pedagógiai Intézet” cím tá-
mogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát 200 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kultu-
rális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(53) A Színházi Alap kuratóriumának egy tagja le-
mondott a tagsági tiszteletdíjáról. Az elôirányzat rende-
zése érdekében csökkenti a „7207 Kulturális feladatok”
cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát

60 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színhá-
zi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(54) A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága megalakulá-
sakor a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete”
címen a dologi kiadások elôirányzatán került jóváha-
gyásra a projektek elôkészítési feladatainak pénzügyi fe-
dezete. A feladatok megvalósítása során egyértelmûvé
vált, hogy a kiadások beruházási, fejlesztési jellegûek.
Az elôirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8443
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát

39 629 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül az
önkormányzati beruházások elôirányzatát. A bizottság
javaslata alapján a keret feladatonkénti felosztását a ren-

delettervezet 7. számú melléklet szerint határozza meg. 
A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendeletterve-
zet 2. § (8) bekezdése tartalmazza.

(55) A gazdasági integrációval 2005-ben a 12 részben
önállóan gazdálkodó gyermekvédelmi intézményben 68
álláshely szûnt meg. A kapcsolódó kifizetések az intéz-
ményeknél jelentkeztek, az elôirányzatok azonban a
Gazdasági Szervezet költségvetésének részét képezték.
Az elôirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „4301
Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete” cím támogatási és kiadási elôirányzatát 

39 382 ezer Ft-tal,
– személyi juttatások 29 835 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 9 547 ezer Ft,

egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett gyer-
mekvédelmi intézmények támogatási és kiadási elô-
irányzatát, a kiadásból 

– személyi juttatások 29 835 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 9 547 ezer Ft.

(56) A „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok”
cím elôirányzatának rendezése érdekében csökkenti a
cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzatát 76 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8210 Kör-
nyezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a mûködé-
si célú pénzeszközátadás elôirányzatát.

(57) Egyes gyermekvédelmi intézmények saját költ-
ségvetésükbôl nem tudják finanszírozni a rendkívüli kar-
bantartási feladatokat, azonban az erre a célra rendelke-
zésre álló céltartalék elfogyott. A pénzügyi fedezet biz-
tosítása érdekében csökkenti a „9151 Gyermek- és ifjú-
ságvédelmi intézményvezetôk jutalmazása” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

12 817 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ágazat mûködési tartaléka” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.

(58) A kiadási elôirányzatok változását jelen rendelet
4. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadá-
si fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét jelen
rendelet 4. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint 
határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés elsô mondata he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 23 342 100 ezer Ft összegû
hiányból:”

(2) Az alaprendelet 1. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel
egészül ki:
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„(8) A 2005. évrôl átütemezett feladatok 2006. évi
kiadásait és a 7 éves fejlesztési terv eredeti 2006. évi
elôirányzatainak egy részét 2006. év folyamán megkötés-
re kerülô szerzôdés alapján, 25 000 000 ezer Ft összegû
hitelbôl finanszírozza.”

(3) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése vízgazdálkodá-
si feladatokra vonatkozó felsorolása az alábbi szöveg-
résszel egészül ki:

„– Gellért fürdô akadálymentesítése 40 000 ezer Ft,
– Lukács fürdô akadálymentesítése 

(többletköltség) 30 000 ezer Ft,
– Dandár gyógyfürdô akadálymente-

sítése 16 000 ezer Ft, 
– Csepeli strandfürdô akadálymente-

sítése 11 000 ezer Ft.”

(4) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése vízgazdálkodá-
si feladatokra vonatkozó felsorolása az alábbi szöveg-
résszel egészül ki:

„– Gellért fürdô nôi termál medencéinek hidraulikai 
átalakítása (keretkiegészítés) 50 000 ezer Ft,

– Lukács fürdô gyógymedencék 
hidraulikai átalakítása 240 000 ezer Ft,

– Széchenyi fürdô társas-gôz meden- 
cék hidraulikai átalakítása 160 000 ezer Ft.”

(5) Az alaprendelet 4. § (5) bekezdése 1. mondata he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„A 2. § (10) bekezdés e) pontjában rögzített céljelle-
gû bevételek realizálásáig kötelezettségvállalási tilalmat
határoz meg az 5. számú táblázat C részének 9. oszlopa
szerint 311 900 ezer Ft erejéig, amelybôl a sportágazat-
nál 20 000 ezer Ft, a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat-
nál 96 900 ezer Ft, az oktatási ágazatnál 150 000 ezer
Ft, a kulturális ágazatnál 45 000 ezer Ft az érintett be-
ruházások elôirányzatára.”

(6) Az alaprendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szer-
vezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások,
települési önkormányzatok részére utalandó kifizetés
jogcímére, a 8200-as címekre.”

(7) Az alaprendelet 25. § (9) bekezdése 1. mondata
helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és
visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás
utalható a Munkaerôpiaci Alap képzési alaprésze
keretébôl pályázat útján elnyert támogatás megelô-
legezésére.”

(8) Az alaprendelet 13. §-a az alábbi új, (9) bekezdés-
sel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (9) bekezdés sor-
számozása (10)-re változik:

„(9) A Közgyûlés a fôpolgármesterre ruházza át 
a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a
„8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen 
a 2005. évre tervezett 39 629 ezer Ft elôirányzatának
feladatokra történô felosztásának és feladatok közötti
módosításának jogát.”

(9) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés elsô mondata he-
lyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 22 999 600 ezer Ft összegû
hiányból:”

(10) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés b) pontja helyé-
be az alábbi szövegrész lép:

„12 350 900 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros 
Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB)
között 2002-ben megkötött keretszerzôdések alapján le-
hívható hitelbôl finanszíroz,”

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 4. számú táblázata érintett részei 
e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei 
e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az alap-
rendelet 1. § (6) bekezdés e) pontja, valamint a 14. § 
(1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Fôváros Önkormányzata 12/2005. (III.
11.) Fôv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztar-
tásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény  93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás
keretében a 2005. szeptember 28.–november 21. között
pótelôirányzatként biztosított állami támogatások, az át-
vett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégre-
hajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyûlési döntésekbôl
eredô elôirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

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

Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú mel-
léklettel – a bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkén-
ti változását tartalmazza.

Az 1. § (3)–(6) és (36)–(37) bekezdései a 2005. évi
központi pótelôirányzatok és a meghatározott célú átvett
pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (7)–(35) és (38)–(57) bekezdései részben a
Közgyûlés döntéseibôl adódó, részben a feladat végre-
hajtás során szükségessé vált elôirányzat-módosításokat
tartalmazzák.

Az 1. § (58) bekezdése – a kapcsolódó 4. számú mel-
léklettel – a kiadási elôirányzat-csoportok változását rög-
zíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegét módosítja.
A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprende-

let 1/b., 1/c., 3., 4. és 5. számú táblázatait érintô módosí-
tásokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének idôpontjaként 
a kihirdetés napját határozza meg.
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1. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
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2. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2041

2. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása
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3. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása
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4. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása



2044 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2045
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2046 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2047
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2048 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2049
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2050 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2051
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2052 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2053
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2054 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2055
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2056 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2057
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2058 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2059
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



2060 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 16.
5.

 s
zá

m
ú 

m
el

lé
kl

et
 a

 9
1/

20
05

. (
X

II
. 1

6.
) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

th
ez

A
 1

2/
20

05
. (

II
I. 

11
.) 

F
ôv

. K
gy

. r
en

de
le

t 3
. s

zá
m

ú 
tá

bl
áz

at
án

ak
 m

ód
os

ítá
sa



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


