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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
49/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló
12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 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 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyûlés a 2006. április 26.– június 27. között
pótelôirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek
elôirányzatokat érintô döntései miatt az alaprendelet 1. §
(1) bekezdésében megállapított
kiadási fôösszeget
bevételi fôösszeget
hiányának összegét
megemeli,

19 649 156 ezer Ft-tal,
18 432 856 ezer Ft-tal,
1 216 300 ezer Ft-tal,

és Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése
módosított kiadási
fôösszegét
467 164 053 ezer Ft-ban,
módosított bevételi
fôösszegét
407 988 853 ezer Ft-ban,
hiányának összegét
59 175 200 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti:
– bevételi fôösszegváltozás elôirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. számú melléklet
3. oszlopa,
– módosított bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. számú melléklet
4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 56 015 ezer Ft összegû központi
támogatást és egyidejûleg megemeli az alábbi címek
elôirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát
49 155 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan idôskorúak járadéka miatt a „7206
Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
4 381 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
2 479 ezer Ft-tal.
(4) A helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és
énekkari támogatására kapott
22 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, valamint a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(5) A helyi önkormányzatok állatkerti támogatására
kapott
79 400 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Madártelelô épület átalakítása és
felújítása feladat kiadási elôirányzatát.
(6) A központi költségvetésbôl az útfelújításokra
2005. évben elnyert pályázatok alapján 2006-ban átutalt
791 169 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, valamint a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások
elôirányzatát
471 250 ezer Ft-tal,
és a fennmaradó, az önkormányzat által megelôlegezett
319 919 ezer Ft-tal
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát.
(7) A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás-mérsékléssel kapcsolatosan a Fôvárosi Önkormányzat részére
átutalt
5 348 727 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, valamint az alábbi címek kiadási
elôirányzatát:
– a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül
a dologi kiadások elôirányzatát
524 365 ezer Ft-tal,
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– a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
537 000 ezer Ft-tal,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés feladat kiadási elôirányzatát
100 000 ezer Ft-tal,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Szent János Kórház, komplett CT berendezés feladat kiadási elôirányzatát
60 000 ezer Ft-tal,
– a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék
elôirányzatát
75 000 ezer Ft-tal,
– a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka”
cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék
elôirányzatát
25 000 ezer Ft-tal,
– a „8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
– a „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, kiadáson belül a dologi kiadások elôirányzatát
200 000 ezer Ft-tal,
az intézmény mûködôképességének megôrzésére,
– a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
224 000 ezer Ft-tal,
a közalkalmazotti illetmények emelésére biztosított
elôirányzat visszapótlására,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási
elôirányzatát, a beruházások 2007–2008. évi pénzügyi forrásainak biztosítására, 980 000 ezer Ft-tal,
a Mûemlék gyógyfürdôk fejlesztési támogatása pályázati önrészéhez (az összeg feladatonkénti éves
ütemezését a rendelettervezet 1. § (27) bekezdése
tartalmazza),
– tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen az új Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció feladat elôirányzatán 120 000 ezer Ft-ot,
a Deák tér burkolatcseréjére, a zöldfelületek és
támfalak rekonstrukciójára, valamint az utcabútorok cseréjére,
– és csökkenti a „8503 Iparûzési adó” cím önkormányzatok sajátos mûködési bevételei elôirányzatát
2 453 362 ezer Ft-tal,
a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô iparûzési
adó – 2005. évi forrásmegosztás korrekciója miatti –
3 663 186 ezer Ft-os csökkenésének részbeni ellentételezésére.
A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (3) bekezdése tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz
kapcsolódó február havi kiegészítô felmérés alapján a
Fôvárosi Önkormányzatot a központi költségvetésbôl
51 186 ezer Ft-tal kevesebb állami hozzájárulás illeti
meg. Az elôirányzat rendezése érdekében módosítja az
alábbi címek elôirányzatát:
– csökkenti a „8507 Normatív hozzájárulások” cím
bevételi elôirányzatát
31 271 ezer Ft-tal,
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– csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású
támogatások” cím bevételi elôirányzatát
33 565 ezer Ft-tal,
– megemeli a „8505 Átengedett központi adók
(SZJA)” cím bevételi elôirányzatát
13 650 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „3122 Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztô Speciális Szi., Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát
33 660 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív
hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül
mûködési célú tartalék elôirányzatát
17 621 ezer Ft-tal,
– megemeli a „8354 Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány” kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
95 ezer Ft-tal.
(9) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a
költségvetési számlára 2006. május 24-én és június 26án beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt
14 794 513 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, valamint az új „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n
kívülre elôirányzatát.
(10) A központi költségvetésbôl a könyvtári és közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatásra kapott
35 319 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát, valamint:
az „5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát
32 062 ezer Ft-tal,
az „5301 Budapesti Mûvelôdési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát
1 500 ezer Ft-tal,
valamint a „8123 Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági
Szabadidô Központ Kht.” cím mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
1 757 ezer Ft-tal.
(11) Az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság II. pályázati szakaszához kapcsolódóan, a szükséges garanciák biztosítása érdekében csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(12) A Sport célú támogatás felosztásához kapcsolódóan, a Budapest Sport Egyesület 2006. évi támogatásá-
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nak kiegészítésére csökkenti „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
15 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „8353 Budapest
Sport Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(13) A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelô Zrt. létrehozása miatt a „8140 Budapest Zrt.” cím megnevezését „8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.” cím megnevezésre módosítja.
(14) A közalkalmazottak keresetnövelésével összefüggô törvényi kötelezettségek fedezetére, a 676/2006.
(IV. 27.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtásaként csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
52 828 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9179
Céltartalék közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására” cím kiadási, azon belül mûködési célú
tartalék elôirányzatát.
(15) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei beruházás csökkentett mûszaki
tartalommal valósulnak meg. A döntésnek megfelelôen:
– csökkenti az alábbi címek elôirányzatát:
– a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei feladatkiadási elôirányzatát
1 607 300 ezer Ft-tal,
(a 2007. évi ütem 51 879 400 ezer Ft-ra, a 2008.
évi ütem 39 363 400 ezer Ft-ra, a 2009. évi
ütem 19 033 800 ezer Ft-ra, a 2010. évi ütem
20 230 200 ezer Ft-ra módosul),
– a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel”
cím bevételi elôirányzatát 981 500 ezer Ft-tal,
ezen belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól átvett pénzeszközt 232 300 ezer
Ft-tal, a Kohéziós Alapból átvett pénzeszközt
749 200 ezer Ft-tal,
– a „8501 Intézményi mûködési bevételek” cím
bevételi elôirányzatát
282 800 ezer Ft-tal,
– megemeli az alábbi címek elôirányzatát:
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a
Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat
kiadási elôirányzatát
1 777 300 ezer Ft-tal,
– a „8534 EIB Csepel hitel” cím bevételi, azon belül a hitel elôirányzatát 1 434 300 ezer Ft-tal.
A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (1) és
(2) bekezdései tartalmazzák.
(16) A 2006. évi Zöldfelület rekonstrukció keret
felosztásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Zöldfelület rekonstrukció
2006. feladat elôirányzatát
72 600 ezer Ft-tal,
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(a 2007. évi ütemét 382 500 ezer Ft-tal, a 2008. évi ütemét 108 900 ezer Ft-tal), és ezzel egyidejûleg azonos
összeget címen belül tervbe vesz az alábbi új feladatok
elôirányzatán:
– Szarvas tér játszótér visszaparkosítása feladat
elôirányzatán
3 800 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 53 500 ezer Ft-ot)
– Vérmezô, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója
feladat elôirányzatán
6 200 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 85 400 ezer Ft-ot)
– Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása feladat
elôirányzatán
1 500 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 19 700 ezer Ft-ot)
– Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója feladat
elôirányzatán
7 500 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 20 000 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén 83 200 ezer Ft-ot)
– Orom utcai játszótér rekonstrukciója feladat elôirányzatán
2 500 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 8 300 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén 25 700 ezer Ft-ot)
– Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszaparkosítása feladat elôirányzatán
1 100 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 14 100 ezer Ft-ot)
– Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület fejlesztési támogatása feladat elôirányzatán
50 000 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 181 500 ezer Ft-ot).
(17) A HEROSZ Hermann Ottó Magyar Országos
Állat- és Természetvédô Egyesület közszolgáltatási szerzôdésének megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9116
Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
800 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8451 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható
támogatási keret” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(18) A drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2006. évi
programok támogatásához kapcsolódóan csökkenti a
„8428 Fôvárosi drogellenes program” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
elôirányzatát
1 600 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „1112 Nyírô
Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a
dologi kiadások elôirányzatát.
(19) A Szent Margit Kórház mûveseállomása fejlesztésére megkötött megállapodás módosításához kapcsolódóan csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatérülése” cím bevételi elôirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát.
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(Az intézmény által visszatérítendô kölcsön összege
2007-ben 57 600 ezer Ft, 2008-ban 57 600 ezer Ft.)
(20) A 2006. évi foglalkoztatási pályázatok támogatásához kapcsolódóan csökkenti „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül mûködési célú
tartalék elôirányzatát
1 783 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(21) Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi közbiztonsági, bûnmegelôzési programjához kapcsolódóan
csökkenti a „9141 Fôvárosi Önkormányzat saját bûnmegelôzési programja céltartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
36 970 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli
– az érintett sportintézmények támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadások elôirányzatát
4 800 ezer Ft-tal,
– az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási
és kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát
1 750 ezer Ft-tal,
– az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
6 120 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
1 181 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
419 ezer Ft,
– dologi kiadások
4 520 ezer Ft,
– az érintett kulturális intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát
2 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
635 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
215 ezer Ft,
– dologi kiadások
1 650 ezer Ft,
– a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím
kiadási elôirányzatát
14 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
3 100 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
900 ezer Ft,
– dologi kiadások
10 000 ezer Ft,
– az új „8135 BTH Budapesti Turisztikai Kht. turistáknak szóló bûnmegelôzési kiadványa” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
– az új „8136 Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági
Szabadidô Központ Kht. bûnmegelôzési programja” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
2 000 ezer Ft-tal,
– a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n
kívülre elôirányzatát
800 ezer Ft-tal.
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(22) A Gervay Mihály Posta- és Gazdasági Szakközépiskola feladatracionalizálással összefüggô központi
forrásból támogatható létszámleépítési költségei megelôlegezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék
elôirányzatát
65 432 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „3504 Gervay
Mihály Postai és Gazdasági Szki. (Irányi u.)” cím támogatási és kiadási elôirányzatát, a kiadásból
– személyi juttatások
49 570 ezer Ft,
– Munkaadókat terhelô járulékok
15 862 ezer Ft,
a létszámát 30 fôvel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.
(23) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálással összefüggô központi hozzájáruláshoz benyújtandó pályázat és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek
nem pályázható részének elszámolásához kapcsolódóan:
– összességében csökkenti az érintett egészségügyi
intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
11 082 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
8 395 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 2 687 ezer Ft,
– megemeli a „8127 Budai Gyerekkórház és Rendelôintézet Kht.” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
4 199 ezer Ft-tal,
megemeli a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási,
azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
6 883 ezer Ft-tal.
(24) A ROP buszsáv pályázati támogatási szerzôdés
megkötéséhez és az engedélyokirat jóváhagyásához
kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka
feladat kiadási elôirányzatát
1 884 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát
451 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése
(Kerepesi u.–Veres P. u.) feladat kiadási elôirányzatát
2 335 ezer Ft-tal.
(25) A Modell Divatiskola új székhelyre (XIII., Vág u.
12–14.) költöztetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül a Gervay M.
Posta- és Bankforgalmi Szki. elhelyezése feladat kiadási
elôirányzatát
56 800 ezer Ft-tal,
(ebbôl hitel: 34 100 ezer Ft),
és címen belül megemeli
az új Modell Divat Iskola új székhelyének kialakítása
feladat kiadási elôirányzatát
44 000 ezer Ft-tal,
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(ebbôl hitel: 26 400 ezer Ft, 2007. évi ütem: 360 000 ezer Ft
Oktatási Minisztériumtól vissza nem térítendô támogatás),
valamint az új Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tornaterem és kiszolgáló helyiségek
korszerûsítés feladat kiadási elôirányzatát
12 800 ezer Ft-tal
(ebbôl hitel: 7 700 ezer Ft, 2007. évi ütem: 100 000 ezer Ft
Oktatási Minisztériumtól vissza nem térítendô támogatás).
(26) A „Széchenyi gyógyfürdô, Gellért fürdô és
Lukács fürdô mûemléki felújításának megvalósításához
kapcsolódóan
csökkenti a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen
belül
– a Gellért fürdô nôi termál medencék hidraulikai
átalakítása feladat kiadási, azon belül felhalmozási
célú pénzeszközátadást áht.-n kívülre elôirányzatát
225 800 ezer Ft-tal,
(2005. XII. 31-ig tény: 24 200 ezer Ft),
– a Gellért fürdô akadálymentesítése feladat kiadási,
azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadást
áht.-n kívülre elôirányzatát
40 000 ezer Ft-tal,
– a Szt. Lukács fürdô akadálymentesítése feladat
kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadást áht.-n kívülre elôirányzatát
62 600 ezer Ft-tal,
(2005. XII. 31-ig tény: 2 400 ezer Ft),
tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül:
– az új Széchenyi fürdô mûemléki felújításának
támogatása feladat kiadási elôirányzatán
74 400 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütem 280 000 ezer Ft, 2008. évi ütem
105 600 ezer Ft),
– az új Gellért fürdô mûemléki felújításának támogatása feladat kiadási elôirányzatán
81 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 24 200 ezer Ft, 2007. évi
ütem 390 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 74 200 ezer Ft),
– az új Lukács fürdô mûemléki felújításának támogatása feladat kiadási elôirányzatán
67 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 2 400 ezer Ft, 2007. évi ütem
185 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 50 000 ezer Ft),
megemeli címen belül
a Fejlesztések átütemezésének tartaléka elôirányzatát
104 800 ezer Ft-tal.
A Széchenyi fürdô társas-gôz medencék hidraulikai
átalakítása beruházási feladat törléséhez kapcsolódóan a
2008. évi ütemet csökkenti 160,0 millió Ft-tal, valamint
a Lukács fürdô gyógymedencék hidraulikai átalakítása
beruházási feladat törléséhez kapcsolódóan a 2008. évi
ütemet csökkenti 240,0 millió Ft-tal.
(27) A Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki
Iroda megszüntetéséhez, valamint a központi forrásból
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támogatható létszámleépítési költségei megelôlegezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira”
cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
26 400 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „6006 Fôvárosi
Önkormányzat Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” cím támogatási és kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások
20 000 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
6 400 ezer Ft.
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez benyújtandó pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell visszapótolni.
(28) A Zsirai Értelmi Fogyatékosok Otthona Peresznyei telephelyén lakóépület bôvítéséhez kapcsolódóan
csökkenti a „2126 Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira” cím támogatási és kiadási,
azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások
(áfával) elôirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
(azon belül a „H” épület konyhai ablakok javítása, cseréje feladat elôirányzatát 6400 ezer Ft-tal, a Peresznyei
fiókintézet homlokzat felújítás, ajtócsere feladat elôirányzatát 3600 ezer Ft-tal), egyidejûleg azonos összeget
tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
az új Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei
telephelyén lakóépület bôvítése feladat kiadási elôirányzatán.
(29) A 2005. évi pénzmaradványhoz kapcsolódóan a
teljesítésekkel való egyezôség érdekében a címek elôirányzatát az alábbiak szerint módosítja:
– csökkenti a „8204 Oktatási célú bizottsági keret”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
144 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
900 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8208 Színházi célú bizottsági keret”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
300 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8211 Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a mûködési
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célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
8 750 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8213 »Együtt Egymásért« bizottsági
keret” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú
pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
2 200 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû felhalmozási kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8422 »Art mozik fejlesztéséhez« támogatás” cím kiadási, azon belül a felhalmozási
célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
3 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékû felhalmozási kiadás elôirányzatát,
– csökkenti a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím
kiadási, azon belül a támogatásértékû mûködési
kiadás elôirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel címen belül megemeli a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(30) Az Országos Meteorológiai Szolgálat központi
költségvetési szerv, ezért a „8703 Országos Meteorológiai Szolgálat” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát csökkenti
8 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül a
támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát.
(31) A Szennyvíziszap távlati hasznosítása beruházási
feladat elôkészítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112
Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések
átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
50 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az Egyéb vízgazdálkodási
ágazat Tervezés, elôkészítés feladat kiadási elôirányzatát, a célokmány jóváhagyását követôen fôpolgármesterre átruházott hatáskörben történô visszarendezési
kötelezettség mellett.
(32) Budapest Fôváros Levéltára által a Nemzeti Kulturális Alaptól fejlesztésre átvett pénzeszköz az intézmény költségvetésében nem felhalmozási bevételként
szerepel. Az elôirányzat rendezése érdekében csökkenti
az „5601 Budapest Fôváros Levéltára” cím bevételi,
azon belül támogatásértékû mûködési bevétel TB-alap
nélkül elôirányzatát
1 268 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül a
támogatásértékû felhalmozási bevétel elôirányzatát.

1427

(33) A Bakonyoszlopi Általános Iskola rekonstrukciójához és bôvítéséhez kapcsolódóan megemeli a „3124
Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)”
cím létszámát 2 fôvel.
(34) 2004-ben a Kulturális Alapból biztosított, de fel nem
használt támogatás visszautalása miatt
100 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrôl” cím bevételi, valamint a „9207
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(35) A Fôpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya Hazai Anyakönyvi csoportja – a hatályos jogi szabályozás alapján – áttért az országosan kötelezô Anyakönyvi Szolgáltató Rendszerre. A felmerülô
többletkiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatát
4 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül dologi
kiadások elôirányzatát 8 hóra, tartós jelleggel.
(36) A Török Bálint Óvoda, Általános Iskola valamint
a Szent Miklós Általános Iskola rekonstrukciója és
bôvítése részben befejezôdött, ezért csökkenti a „9127
Év közben belépô oktatási intézmények mûködési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
17 834 ezer Ft-tal,
egyidejûleg tartós jelleggel megemeli
– a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és
kiadási elôirányzatát
8 867 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra
2 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô
járulékok 7 hóra
737 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra
5 900 ezer Ft,
a létszámát 2 fôvel emeli.
– a „3123 Dr. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
8 967 ezer Ft-tal
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra
2 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô
járulékok 7 hóra
737 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra
6 000 ezer Ft,
a létszámát 2 fôvel emeli.
(37) A Trafó Kortárs Mûvészetek Háza visszautalta a
2010 Európa Kulturális Fôvárosa címen kiírt NKÖM pályázat elôkészítésére 2005-ben biztosított, de fel nem
használt támogatást. A visszautalt
571 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrôl” cím bevételi, valamint a „9300
Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.
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(38) Két beruházási feladat végszámlájának kifizethetôsége érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
200 ezer Ft-tal,
egyidejûleg a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen
tervbe vesz
100 ezer Ft-ot
az új József Attila Középiskolai Kollégium, bôvítés, korszerûsítés feladat kiadási elôirányzatán, valamint
megemeli
100 ezer Ft-tal
a Katona József Színház „Kamra” tulajdoni rendezése
feladat kiadási elôirányzatát.
(39) A Budapest Fôváros Önkormányzata és Budapest-Csepel Önkormányzata között született megállapodásnak megfelelôen az alábbi elôirányzat-módosításokat
hajtja végre:
megemeli a „6001 Fôvárosi Közterület-felügyelet” cím
létszámát 6 fôvel, és a kiadások pénzügyi fedezetének
biztosítása érdekében, a XXI. kerületi önkormányzattól
átvett pénzeszköz összegével,
10 881 ezer Ft-tal
megemeli a cím bevételi, azon belül a támogatásértékû
mûködési bevétel TB-alap nélkül elôirányzatát, valamint
a kiadási elôirányzatát,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra
6 538 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
7 hóra
1 780 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra
789 ezer Ft,
– dologi kiadások egyszeri jelleggel 1 711 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri
jelleggel
63 ezer Ft.
(40) A közalkalmazottak részére 2006-ban kifizetendô jubileumi jutalom fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatát
171 209 ezer Ft-tal,
egyidejûleg egyszeri jelleggel tervbe vesz:
– az új „9154 Céltartalék a szociális intézményekben
foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethetô jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási,
azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatán
18 938 ezer Ft-ot,
– az új „9155 Céltartalék az oktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethetô jubileumi jutalom kiegészítésére” cím
kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatán
113 418 ezer Ft-ot,
– az új „9156 Céltartalék a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethetô jubileumi jutalom kiegészítésére”
cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék
elôirányzatán
18 920 ezer Ft-ot,
– az új „9157 Céltartalék a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethetô jubileumi jutalom kiegészítésére” cím
kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatán
16 334 ezer Ft-ot,
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egyszeri jelleggel megemeli
– a „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási elôirányzatát 162 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
123 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
39 ezer Ft,
– a „6006 Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát” támogatási és kiadási elôirányzatát
186 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
141 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
45 ezer Ft,
– a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat”
cím támogatási és kiadási elôirányzatát
3 251 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások
2 463 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
788 ezer Ft.
(41) A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola, valamint a Kossuth Zsuzsa Humán
Szakközépiskola és Gimnázium visszautalta a részére
2005 folyamán az ifjúsági célú bizottsági keretbôl biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt
51 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, valamint a „9205 Ifjúsági célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.
(42) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság a
13/2005. (II. 23.) és a 139/2005. (XII. 19.) határozataival
pályázati támogatásokról döntött. A támogatást egy pályázó visszamondta, négy pályázónál a bizottság a támogatás visszavonásáról, egy pályázó esetében a támogatás
csökkentésérôl döntött. Ennek megfelelôen csökkenti a
„8211 Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret”
cím kiadási, azon belül mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát
6 150 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fôvárosi
idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím
kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(43) Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint szakmai
koordináló intézmény által a szervezett képzés támogatására átutalt
6 240 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, azon belül a támogatásértékû mûködési bevétel TB-alap nélkül elôirányzatát, egyidejûleg megemeli
– az érintett kulturális intézmények támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
6 090 ezer Ft-tal,
– a „8123 Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
150 ezer Ft-tal.
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(44) A Budapest Galéria visszautalta a részére 2004
folyamán a Kulturális célú bizottsági keretbôl biztosított,
de fel nem használt támogatást. A visszautalt
151 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.
(45) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 23.) határozatával döntött pályázati támogatások odaítélésérôl.
Néhány pályázó a megítélt támogatásra nem tart igényt,
ezért
700 ezer Ft-tal
csökkenti „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím
kiadási, azon belül, mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát, és egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.
(46) A Budakeszi Úti Utógondozó Otthon 2006. április 1-jétôl új telephelyre – a Bp., X. ker., Kôér u. 26.
szám alatti ingatlanba – költözött, ezért csökkenti a
„9136 Évközben belépô gyermekvédelmi intézmények
mûködési többletköltségei” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
7 500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „4210 Budapest Fôváros Önkormányzatának Utógondozó Otthon
(Budakeszi út)” cím támogatási és kiadási, azon belül
dologi kiadások elôirányzatát tartós jelleggel 9 hóra.
(47) A gyermekvédelmi intézményekben dolgozó
közalkalmazottak részére a jubileumi jutalom kifizethetôsége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9156
Céltartalék a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethetô jubileumi
jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
18 920 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások
14 335 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
4 585 ezer Ft.
(48) Négy szervezet visszautalta a részükre 2005-ben
Sport célú támogatásként biztosított, de fel nem használt
támogatást. A visszautalt
4 428 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrôl” cím bevételi, valamint a „8413
Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(49) A Belügyminisztériumtól a fogyatékkal élôk
sportjának támogatására kapott
2 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
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(50) A 2006. évi címzett támogatási pályázaton elnyert
80 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi elôirányzatát,
egyidejûleg csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett
beruházások saját forrása” címen a Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció
I. ütem feladat kiadási elôirányzatát 112 000 ezer Ft-tal,
(2007. évi ütemét 1 380 000 ezer Ft-tal, 2008. évi ütemét
220 000 ezer Ft-tal), valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
épületeinek rekonstrukciója, korszerûsítése és bôvítése
feladat kiadási elôirányzatán
192 000 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütemén 1 840 000 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén
640 000 ezer Ft-ot).
(51) Az M1–M7 autópálya bevezetô szakaszán megvalósítandó ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan
csökkenti a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát
22 978 ezer Ft-tal,
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a
Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1–M7 autópálya bevezetô szakasz) feladat kiadási elôirányzatát
18 398 ezer Ft-tal,
valamint a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat
kiadási elôirányzatát
4 580 ezer Ft-tal.
(52) Az Új Színház Kht. és a Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „9169 Céltartalék a
Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
57 217 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8120 Trafó
Kortárs Mûvészetek Háza Kht.” cím kiadási, azon belül
mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát,
csökkenti a „9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
179 987 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8125 Új
Színház Kht.” cím kiadási, azon belül mûködési célú
pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(53) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti – központi forrásból pályázható – létszámleépítéssel kapcsolatos költségek megelôlegezéséhez
kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi
szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
110 800 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási
és kiadási elôirányzatát (utólagos elszámolási kötelezettséggel, a pályázat benyújtását megelôzôen), a kiadásból
– személyi juttatások
83 940 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
26 860 ezer Ft.
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A 2006-ban létszámleépítési pályázaton elnyert összeget
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell visszapótolni.
(54) Az Élhetô város kulturált ebtartás 2006. évi program pályázati elbírálásához kapcsolódóan csökkenti a
„9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
75 310 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „8425 Kulturált ebtartás program támogatása” cím kiadási elôirányzatát
74 810 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre
2 311 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre
12 683 ezer Ft,
– támogatásértékû felhalmozási
kiadás
59 816 ezer Ft,
valamint a hirdetési díjak kifizethetôsége érdekében a
„7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül
dologi kiadások elôirányzatát
500 ezer Ft-tal.
(55) A Fôvárosi Önkormányzat lakásállományának
növelése érdekében, új lakások vásárlásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások
feladat kiadási elôirányzatát
600 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen az új Új lakások vásárlása
feladat kiadási elôirányzatán.
(56) Az Idôsek Otthona Mártonhegyi úti fôépület I–II.
emeleti WC-k felújításához kapcsolódóan a „2101 Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, Mártonhegyi út”
cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások elôirányzatán belül csökkenti
2 000 ezer Ft-tal
a Gárdonyi G. u. I. emeleti fürdôszoba felújítási feladat
elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz
az új Mártonhegyi úti fôépület I–II. emeleti WC-k felújítása feladat elôirányzatán.
(57) A dunai árvíz idôszakában kiemelkedô teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatásról szóló
szerzôdés megkötéséhez kapcsolódóan megemeli a
„8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím bevételi
elôirányzatát a Belügyminisztériumtól érkezô
10 500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát.
Az elôirányzat rendezése a fôpolgármesterre átruházott hatáskörben 2006. június 2-án jóváhagyott, az általános tartalékról a jutalmak kifizetésére átcsoportosított
összeg visszapótlása.
(58) A Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat beruházási engedélyokiratának elfo-

2006. július 18.

gadásához kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát a
Nemzeti Sport Hivataltól kapott
53 600 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen” az új Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat kiadási
elôirányzatán.
(59) A Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadásához kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék
elôirányzatát
20 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az új Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv feladat kiadási elôirányzatán.
(60) A Jelzôlámpás forgalomirányítás létesítése a
XIV., Mogyoródi út–Miskolci u. keresztezôdésében tárgyú elôterjesztéshez kapcsolódóan a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti
20 000 ezer Ft-tal
a Jelzôlámpa 2005/2. feladat kiadási elôirányzatát,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz az új Jelzôlámpás forgalomirányítás létesítése feladat kiadási elôirányzatán.
(61) A Szilágyi út (Fóti út–Görgey út) kiépítése beruházás engedélyokiratának módosításához kapcsolódóan,
az elhúzódó beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása
érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Szilágyi út (Fóti út–Görgey út) kiépítése
feladat kiadási elôirányzatát
151 800 ezer Ft-tal,
(2007. évi ütem 151 800 ezer Ft),
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát.
(62) A Szent János Kórház komplett CT-berendezés
beszerzéséhez kapcsolódóan csökkenti az „1111 Szent
János Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és
kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi
beruházások elôirányzatát
64 280 ezer Ft-tal,
(ezen belül a Szent János Kórház CT-berendezés beszerzése feladat elôirányzatát 46 080 ezer Ft-tal, a Szent
János Kórház nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés II. ütem feladat elôirányzatát 18 200 ezer Ft-tal),
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Szent János Kórház
komplett CT-berendezés feladat kiadási elôirányzatát.
(63) A Fôvárosi Önkormányzat 2006. évi gyermek- és
ifjúságvédelmi fejlesztési és felújítási feladatainak módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az Egyesített Csecsemôotthon (Berettyó u.) telephelybôvítés feladat kiadási elôirányzatát
43 700 ezer Ft-tal,
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valamint a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat
kiadási elôirányzatát
2 100 ezer Ft-tal.
Egyidejûleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Hûvösvölgyi Gyermekotthon tûzjelzô rendszer feladat kiadási elôirányzatát
800 ezer Ft-tal,
valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Csecsemô- és Fogyatékos Gyermekotthonok fûtéskorszerûsítése feladat kiadási elôirányzatán
45 000 ezer Ft-ot.
Továbbá 20 000 ezer Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Gyermekotthon Monosbél
rekonstrukciója feladat 2008. évi elôirányzatát.
(64) Az „A” épület felszabaduló területeinek rekonstrukciójához kapcsolódóan (a Bajcsy-Zsilinszky Kórház
címzett támogatásából történô beruházásánál) csökkenti
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a BajcsyZsilinszky Kórház új diagnosztikai és mûtéti tömb feladat kiadási elôirányzatát
489 200 ezer Ft-tal,
(2007. évi ütem 2 094 100 ezer Ft), egyidejûleg csökkenti a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi elôirányzatát
218 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
271 200 ezer Ft-tal.
(65) A Fôvárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítô zajvédelme feladat jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Fôvárosi
Levéltár elhelyezése feladat kiadási elôirányzatát
17 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Fôvárosi Levéltár (Teve u.)
kiegészítô zajvédelme új feladat kiadási elôirányzatán.
(66) Az EuroVelo kerékpárút-hálózat kivitelezési és
tervezési pályázatához kapcsolódóan csökkenti a „7311
Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül intézményi
felújítások elôirányzatát
54 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát (a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium támogatása) 54 000 ezer Ft-tal,
valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az EuroVelo kerékpárutak létesítése új feladat kiadási elôirányzatán
108 000 ezer Ft-ot.
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dóan az alábbi elôirányzat módosításokat hajtja végre:
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése” cím bevételi elôirányzatát
294 000 ezer Ft-tal,
a „8501 Intézményi mûködési bevételek” cím bevételi
elôirányzatát
58 800 ezer Ft-tal,
valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
60 800 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
60 800 ezer Ft-tal,
és tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Ingatlan vásárlás (IX., Táblás u.) feladat
kiadási elôirányzatán
352 800 ezer Ft-ot.
(69) A Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési Zrt. közötti önkormányzati vagyon
kezelésére vonatkozó megbízási szerzôdés megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Beruházások tervezése, elôkészítése
céltartalék feladat kiadási elôirányzatát
7 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8443 Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül
önkormányzati beruházások kiadási elôirányzatát, azon
belül az Óbudai Gázgyár projekt elôkészítése feladaton.
Továbbá a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím önkormányzati beruházások kiadási elôirányzatán belül 11 000 ezer Ft-tal csökkenti a Tartalék keret
feladat elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel
megemeli az Óbudai Gázgyár projekt elôkészítése feladat elôirányzatát.
(70) A Fôvárosi Közterület-felügyelet 2006. február
18. és április 7. között részt vett a fôvárosban a madárinfluenza-megelôzés feladat ellátásában, ezért a költségei
ellentételezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási elôirányzatát
573 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fôvárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.

(67) A FÁNK Madártelelô épület átalakítása és felújítása engedélyokiratának jóváhagyásához kapcsolódóan
csökkenti a „5701 Fôvárosi Állat- és Növénykert” cím
támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások elôirányzatát
120 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen a Madártelelô épület átalakítása és felújítása feladat kiadási elôirányzatát.

(71) A 2006. évi országgyûlési képviselô-választás
pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan csökkenti a
„8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím bevételi,
azon belül a támogatásértékû mûködési bevétel TB-alap
nélkül elôirányzatát
1 080 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási elôirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások
735 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
235 ezer Ft,
– dologi kiadások
110 ezer Ft.

(68) A Budapest, IX. ker., Táblás u. 31. szám alatti ingatlancsere útján történô tulajdonba vételéhez kapcsoló-

(72) A Fôvárosi Önkormányzat oktatáspolitikai koncepciója tanulmány elkészítéséhez szükséges fedezet

1432

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül mûködési célú tartalék
elôirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát.
(73) A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem visszautalta a részére 2005 folyamán a Kulturális célú bizottsági keretbôl biztosított, de fel nem használt támogatást.
A visszautalt
125 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát.
(74) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Mûvészeti Fôosztálya 2006. január 1-jétôl a Nemzetközi
Zenei versenyek rendezésével a Hungarofest Kht. helyett
a Filharmónia Budapest Kht.-t bízta meg. Ezért csökkenti a „8118 Hungarofest Kht. támogatása” cím kiadási,
azon belül mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
400 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget vesz tervbe az új „8130
Filharmónia Budapest Kht. támogatása” cím mûködési
célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatán.
(75) A Gergely utcai Idôsek Otthona intézményi költségvetésében a befolyt lakásépítési kölcsön összege nem
támogatási kölcsön bevételként szerepel, ezért csökkenti a
„2105 Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, Gergely
utca” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrôl elôirányzatát 46 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül a
támogatási kölcsön bevételi elôirányzatát.
(76) Végszámla kifizethetôsége érdekében csökkenti
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
38 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „1110 Szent
Imre Kórház és Rendelôintézet (Tétényi út)” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások elôirányzatát, a Szent Imre Kórház nôvérszállás kialakítása feladaton.
(77) A Nyomdagépek 2000. évi beszerzése, valamint
a Nyomdagépek 2005. évi beszerzése beruházási feladatok 2005-ben befejezôdtek, ezért a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen csökkenti a Nyomdagépek 2000.
évi beszerzése feladat kiadási elôirányzatát
15 500 ezer Ft-tal,
a Nyomdagépek 2005. évi beszerzése feladat kiadási
elôirányzatát
6 700 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka
feladat kiadási elôirányzatát
22 200 ezer Ft-tal.

2006. július 18.

(78) A Káldor Miklós Kollégium visszautalta a részére 2006 folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretbôl biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt
35 ezer Ft-tal
csökkenti a „3101 Káldor Miklós Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9205
Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási,
azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(79) A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája új lakásotthon birtokbavétele megtörtént,
valamint a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô
Iskola új épület része bôvítése befejezôdött, ezért csökkenti a „9127 Év közben belépô oktatási intézmények
mûködési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
21 902 ezer Ft-tal,
egyidejûleg tartós jelleggel megemeli
a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
7 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra
3 345 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
7 hóra
1 106 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 hóra
3 000 ezer Ft,
a létszámát 3 fôvel,
valamint
a „3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô
Iskola” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
14 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra
3 345 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
7 hóra
1 106 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra
10 000 ezer Ft,
a létszámát 3 fôvel.
(80) A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság szivattyúk beszerzésére a Belügyminisztériumtól 14 960 ezer Ft támogatást kapott, azonban a szivattyúk beszerzése 12 368
ezer Ft-ba került. A különbözetet a Belügyminisztérium
részére vissza kell utalni, ezért csökkenti a „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási,
azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások elôirányzatát
2 592 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi
kiadások elôirányzatát.
(81) A Budapesti Gyûrû Szövetség Önkormányzati
Társulás alapító okiratának aláírása és a Társulás bejegyzése elhúzódik, ezért csökkenti a „6003 Budapesti
Gyûrû Szövetség Önkormányzati Társulás (a Fôpolgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó szerve)”
cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát
500 ezer Ft-tal,
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egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz az új „9133
Céltartalék a Budapesti Gyûrû Szövetség Önkormányzati Társulás mûködési kiadásaira” cím mûködési célú tartalék elôirányzatán.
(82) A Deák Ferenc Kollégium és a Babits Mihály
Gimnázium visszautalta a részükre 2005, illetve 2006
folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretbôl biztosított, de
fel nem használt támogatást. A visszautalt 31 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi elôirányzatát, egyidejûleg csökkenti a
„3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát
50 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret
céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát
81 ezer Ft-tal.
(83) A Kulturális Bizottság módosított 104/2006.
(VI. 21.) határozata szerint a Színházi célú bizottsági keret céltartalék terhére 100 ezer Ft támogatást a Híres Életek Alapítvány helyett az Erzsébetvárosi Közösségi Ház
részére ítélte meg. A döntéshez kapcsolódóan a „8208
Színházi célú bizottsági keret” címen belül csökkenti a
kiadási, azon belül mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát
100 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon
belül a támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát.
(84) A Belügyminisztériumtól Budapest Fôvárosi Védelmi Bizottsága mûködési kiadásaira, védelmi feladatokra összesen 4000 ezer Ft-ot kapott. Az összeg tervbevétele érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékû
mûködési bevétel” cím bevételi elôirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „7233 Védelmi és rendészeti
feladatok” cím kiadási elôirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
680 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
320 ezer Ft,
– dologi kiadások
2 000 ezer Ft,
– intézményi beruházások
1 000 ezer Ft.
(85) A 816–818/2006. (V. 25.) Fôv. Kgy. határozatok
végrehajtásaként, a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
Kht. megszüntetésével kapcsolatosan csökkenti a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát
13 500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht.” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
elôirányzatát.
(86) A Humán Középiskola kialakítása beruházási
feladat garanciális munkáira csökkenti a „9112 Évközi
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indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeget tervbe vesz a „8403 Önkormányzati beruházások” címen az új Humán középiskola
garanciális munkái feladat kiadási elôirányzatán, a bankgarancia lehívását követô visszapótlási kötelezettség
mellett.
(87) A Városháza tömb beépítés elôkészítési feladatainak felgyorsítása érdekében szükséges a tervpályázat
lebonyolítása, ezért csökkenti a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének
tartaléka feladat kiadási elôirányzatát
70 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8443 Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága kerete” cím önkormányzati beruházások kiadási elôirányzatát, azon belül a Városháza
tömb beépítés tervpályázata feladat elôirányzatát.
(88) A 714–715/2006. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozat
szerint a Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan a
Fôvárosi Közterület-felügyelet használatába került, az
ingatlanhasznosításból származó bevétel is az intézményt illeti meg, ezért csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi elôirányzatát
7 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg csökkenti tartós jelleggel a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát 4 hóra
3 000 ezer Ft-tal,
valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatát
4 000 ezer Ft-tal,
Továbbá megemeli a „6001 Fôvárosi Közterületfelügyelet” cím bevételi, azon belül intézményi mûködési bevételek elôirányzatát
7 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
(89) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 22.) határozatával döntött támogatás odaítélésérôl, de a pályázó a
támogatásról lemondott. Ezért csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatát
200 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon
belül mûködési célú tartalék elôirányzatát.
(90) A Heim Pál Gyermekkórház „G” épületének újjáépítésével összefüggésben jóváhagyott megállapodásnak megfelelôen csökkenti
96 000 ezer Ft-tal
a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrôl” cím bevételi elôirányzatát,
és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a
Heim Pál Gyermekkórház, „G” épület újjáépítése feladat
kiadási elôirányzatát (2007. évi ütemét 432 000 ezer Fttal, 2008. évi ütemét 192 000 ezer Ft-tal).
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(91) A fôvárosi kisebbségi önkormányzatokat érintôen a Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság
döntése alapján csökkenti a „9212 Esélyegyenlôségi
célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül
a mûködési célú tartalék elôirányzatát
950 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi
kisebbségi önkormányzatok elôirányzatai” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
(92) Az Eötvös József Gimnáziumnak, és a Veres Pálné Gimnáziumnak az V. Kerületi Önkormányzattól, valamint a Madách Imre Gimnáziumnak a VII. Kerületi
Önkormányzattól 2006. július 1-jei hatállyal történô
átvételérôl szóló döntéshez kapcsolódóan megemeli a
„8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím bevételi
elôirányzatát
601 323 ezer Ft-tal,
(az V. kerületi önkormányzattól átvett pénzeszköz
464 039 ezer Ft, a VII. kerületi önkormányzattól átvett
pénzeszköz 137 284 ezer Ft),
és ezzel egyidejûleg az alábbi elôirányzatokat veszi
tervbe:
az új „3331 Eötvös József Gimnázium” cím bevételi és
kiadási elôirányzatán összesen
261 502 ezer Ft-ot,
a bevételbôl:
– felügyeleti szervtôl kapott
támogatás
252 910 ezer Ft,
– intézményi mûködési bevétel
8 592 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós
jelleggel, 5 hóra
135 105 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
tartós jelleggel, 5 hóra
43 234 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai
tartós jelleggel, 6 hóra
3 303 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel,
6 hóra
78 610 ezer Ft,
– intézményi beruházások
egyszeri jelleggel
1 250 ezer Ft,
a létszámát 107 fôvel megemeli,
az új „3332 Veres Pálné Gimnázium” cím bevételi és
kiadási elôirányzatán összesen
215 879 ezer Ft-ot,
a bevételbôl:
– felügyeleti szervtôl kapott
támogatás
211 129 ezer Ft,
– intézményi mûködési bevétel
4 750 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra
121 381 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
tartós jelleggel, 5 hóra
38 842 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai
tartós jelleggel, 6 hóra
3 212 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel,
6 hóra
50 444 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri
jelleggel
2 000 ezer Ft,
a létszámát 87 fôvel megemeli,

2006. július 18.

az új „3333 Madách Imre Gimnázium” cím bevételi és
kiadási elôirányzatán összesen
145 140 ezer Ft-ot,
a bevételbôl:
– felügyeleti szervtôl kapott
támogatás
137 284 ezer Ft,
– intézményi mûködési bevétel
7 856 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra
73 893 ezer Ft,
– személyi juttatások egyszeri
jelleggel
4 973 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
tartós jelleggel, 5 hóra
23 040 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
egyszeri jelleggel
1 590 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel,
6 hóra
41 644 ezer Ft,
a létszámát 67 fôvel megemeli.
(93) A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért
Közalapítványtól szakképzési feladatok átvételéhez kapcsolódóan a 2006. július 1-jétôl átvett nyomdaipari szakképzési feladatok Klauzál Gábor Mûszeripari Szakközépiskola és Szakiskolában történô elhelyezése és mûködtetésének biztosítása érdekében csökkenti a „8348
Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
16 281 ezer Ft-tal,
valamint a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon
belül mûködési célú tartalék elôirányzatát
29 913 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „3558 Klauzál Gábor Mûszeripari Szki és Szakiskola” cím bevételi és kiadási elôirányzatát összesen
68 363 ezer Ft-tal,
a bevételbôl
– felügyeleti szervtôl kapott
támogatás
46 194 ezer Ft,
– intézményi mûködési bevétel
22 169 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós
jelleggel, 5 hóra
26 733 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
tartós jelleggel, 5 hóra
8 555 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel,
6 hóra
33 075 ezer Ft,
a létszámát 29 fôvel megemeli.
(94) A kényszervállalkozások megszüntetése és az
egyszerûsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) bevezetése miatt 2006. augusztus 1-jétôl az „5111 Katona
József Színház” címen belül tartós jelleggel csökkenti a
kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát 4 hóra
27 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg címen belül tartós jelleggel megemeli a személyi juttatások elôirányzatát 4 hóra
21 300 ezer Ft-tal,
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a munkaadókat terhelô járulékok elôirányzatát 4 hóra
5 700 ezer Ft-tal,
létszámát megemeli 16 fôvel.
Az „5114 Budapesti Operett Színház” cím létszámát
megemeli 45 fôvel.
(95) A Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki
Iroda költségvetési intézmény megszüntetése kiegészítéséhez kapcsolódóan, a feladatellátás biztosítása érdekében 2006. november 1-jei hatállyal csökkenti a „9114
Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú tartalék elôirányzatát
1 641 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel tartós jelleggel, megemeli
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási
elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel,
1 hóra
1 319 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
tartós jelleggel, 1 hóra
322 ezer Ft,
a létszámát 3 fôvel megemeli, továbbá az „5601 Budapest
Fôváros Levéltára” cím létszámát 4 fôvel megemeli.
(96) A kiadási elôirányzatok változását jelen rendelet
5. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét jelen
rendelet 5. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.
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„(15) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett elôirányzat terhére a
támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Fôpolgármesteri Hivatal.”
(5) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„b) 19 553 600 összeget a Budapest Fôváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között
2002-ben megkötött keretszerzôdések alapján lehívható
hitelbôl finanszíroz,”
(6) Az alaprendelet 9. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„b) a szolgáltatás ellenértékébôl, kivéve a fôvárosi
fenntartású színházakat,”
(7) Az alaprendelet 16. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„b) a szolgáltatás ellenértékébôl, kivéve a fôvárosi
fenntartású színházakat,”
(8) Az alaprendelet 25. §-a kiegészül az új (11) bekezdéssel:

(1) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdésének felvezetô
szövege helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(11) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE és európai uniós pályázatokon
elnyert támogatás megelôlegezésére támogatási elôleg
utalható 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követôen azonnal
vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.”

„(7) Az (1) bekezdés szerinti 59 175 200 ezer Ft összegû hiányból:”

(9) Az alaprendelet 12. §-a kiegészül az új (9) bekezdéssel:

(2) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(9) A fôpolgármester jogosult a Szemünk Fénye
Programban részt vevô intézmények címeirôl a megkötött szerzôdések szerinti éves bérleti díj idôarányos
részének megfelelô kiadási és támogatási elôirányzatot
átcsoportosítani az új „8423 Szemünk Fénye fûtés- és világításkorszerûsítési program bérleti díja” címre.”

2. §

„d) 4 433 900 ezer Ft összeget a Budapest Fôváros
Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB)
között a Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei beruházására 2005-ben megkötött hitelszerzôdés alapján lehívható hitelbôl finanszíroz.”

3. §
(3) Az alaprendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában a
„Nem céltámogatott gép-mûszer beszerzés 297 600 ezer
Ft” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

(1) Az alaprendelet 1/b. számú táblázata érintett részei
e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.

„– Nem céltámogatott gép-mûszer és berendezés
397 600 ezer Ft,”

(2) Az alaprendelet 1/c. számú táblázata érintett részei
e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 23. §-a az alábbi új (15) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az alaprendelet 1/d. számú táblázata érintett részei
e rendelet 4. számú melléklete szerint módosulnak.
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(4) Az alaprendelet 3. számú táblázata érintett részei
e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

INDOKOLÁS

(5) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei
e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

Általános indokolás

(8) Az alaprendelet 3/d. számú táblázata érintett részei
e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

A Budapest Fôváros Önkormányzata 12/2005. (III. 11.)
Fôv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás
keretében a 2005. április 26.–június 27. között pótelôirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett
pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyûlési döntésekbôl
eredô elôirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Vegyes és záró rendelkezések

Részletes indokolás

4. §

Az 1. § (1) bekezdése a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási fôösszegének változásáról rendelkezik.
Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.
Az 1. § (3)–(10) bekezdései a 2006. évi központi
pótelôirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.
Az 1. § (11)–(95) bekezdései részben a Közgyûlés
döntéseibôl adódó, részben a feladat-végrehajtás során
szükségessé vált elôirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (96) bekezdése – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási elôirányzat-csoportok változását rögzíti.
A 2. § az alaprendelet normaszövegét módosítja.
A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/d., 3., 3/c., 3/d., 4. és 5. számú táblázatait
érintô módosításokat tartalmazza.
A 4. § a rendelet hatálybalépésének idôpontjaként a
kihirdetés napját határozza meg.

(6) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei
e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.
(7) Az alaprendelet 3/c. számú táblázata érintett részei
e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) Budapest Fôváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésérôl szóló 8/2004. (III. 19.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 42/2004. (VII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdésébôl az alábbi szövegrész:
„– Lukács fürdô akadálymentesítése 35 000 ezer Ft.”
b) Budapest Fôváros Önkormányzata 2004. évi költségvetésérôl szóló 8/2004. (III. 19.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 76/2004. (XII. 31.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése,
c) Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésébôl az alábbi szövegrész:
„– Gellért fürdô akadálymentesítése
40 000 ezer Ft,”
– Lukács fürdô akadálymentesítése (többletköltség)
30 000 ezer Ft,
d) Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 91/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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1. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
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2. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása
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2. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása
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3. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

2006. július 18.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1441

4. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása
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5. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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