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Budapest Fôváros Közgyûlésének
81/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2007. évi átmeneti finanszírozásról
és költségvetési gazdálkodásról
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint határozza meg.

I.
Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekbôl
1. §
(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegébôl 100%-ban
a kerületi önkormányzatok részesednek a 2006. január 1jei állandó népességük (a továbbiakban: állandó népesség) arányában.
(2) A körzeti igazgatáshoz, a helyi közmûvelôdési és
közgyûjteményi feladatokhoz, a pénzbeli szociális juttatásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként a szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz
kapcsolódó normatív részesedésû átengedett szja esedékes részlete bruttó összegébôl a kerületi önkormányzatok
a 2006. január 1-jei állandó népességük arányában részesednek.
(3) A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésû átengedett
szja esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2006. évi megosztásáról szóló
7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott arányban (51,578%–48,422%) részesedik a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg
megosztási viszonyszámait a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy.
rendelet 7. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(4) A települési önkormányzatoknak átengedett szja
esedékes részlete bruttó összegébôl a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletô bevételek 2006. évi megosztásáról szóló
7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott arányú (51,578%–48,422%) a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok része-

sedése. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási viszonyszámait a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 8. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülôhelyi normatív részesedésû átengedett szja-ból (a továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megilletô bevételek 2006. évi megosztásáról szóló
7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott arányban (51,578%–48,422%)
részesednek a fôváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megoszlási viszonyszámait
a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 9. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.
(6) A helyi iparûzési adóból a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2006. évi megosztásáról szóló 7/2006. (II. 24.)
Fôv. Kgy. rendelet 10. számú mellékletének 2. oszlopa
szerint részesednek a fôváros önkormányzatai.
(7) A luxusadóból a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2006. évi megosztásáról szóló 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy.
rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott arányban
(51,578%–48,422%) részesednek a fôváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megoszlási viszonyszámait a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza.
(8) A 2006. január 1-jei állandó népesség számát és
kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. számú melléklete 2. és 3. oszlopa tartalmazza.
2. §
A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) az 1. § (1)–(4) bekezdései szerint megállapított részesedéseknek a Fôvárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történô utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat
a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága részére,
(2) a helyi iparûzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparûzési adót, valamint a luxusadó beszedési
számláról a befolyt luxusadót a tárgyhót követô hónap
10-ig – elsô alkalommal február hónapban – köteles a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,
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(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követô hónap 5-ig
– elsô alkalommal február hónapban – köteles a Fôvárosi
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
utalni. A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megilletô
idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követô hó
10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira.

– a fôvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítô támogatás elsô negyedévi összegét a „8354 Fôvárosi
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére január
végéig a Fôvárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követô 3 munkanapon belül,
– a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz
kapcsolódó kiegészítô támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának 25-ig a mûködési támogatással egyidejûleg.

II.

(2) Helyi önkormányzat hivatásos tûzoltóság támogatását havonta, a mûködési támogatással egyidejûleg,
igénylésre utalja.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fôvárosi Önkormányzatnál
3. §
A Közgyûlés felhatalmazást ad a fôpolgármesternek a
Fôvárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–12. §-okban meghatározott feltételekkel történô teljesítésére a Fôpolgármesteri
Hivatal útján.
4. §
(1) a) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Fôpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a
2. számú melléklet szerinti mértékben, összegben és
idôpontokban biztosít támogatást, melyet a Fôpolgármesteri Hivatal igénylésre utal.
b) A 60 napon túl lejárt, határidôn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelôzése érdekében a 2. számú mellékletben meghatározott utalási
idôpontok között az esedékes támogatás terhére elôrehozott támogatás utalható – a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett – olyan módon,
amely biztosítja, hogy az elôrehozott támogatás kizárólag
a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.
c) A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Fôpolgármesteri Hivatal mûködési kiadásaira a
2006. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
erejéig, továbbá a 2006. évben a 2007. évi költségvetési
elôirányzatot érintôen hozott közgyûlési döntés (elôzetes
kötelezettségvállalás) esetén a 2007. évi elôirányzat terhére a 2006. évi költségvetésben tartósan biztosított
elôirányzat idôarányos összege erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
d) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô kötött felhasználású
támogatásokat, jogszabályi elôírás alapján, az alábbiak
szerint utalja:
– a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintû érettségi vizsgára való felkészülés feladataihoz,
– a pedagógiai szakszolgálathoz,
kapcsolódó kiegészítô támogatást havonta, a mûködési
támogatással egyidejûleg,

(3) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan kikerült hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti
és rendszeres szociális segélye, az idôskorúak járadéka,
az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása.
(4) A költségvetési intézmények részére a 2006. évi
költségvetésben szereplô, jóváhagyott, folyamatban lévô,
céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintôen:
a) a 2006. évi felújítási elôirányzat-maradvány erejéig, illetve
b) a megkötött szerzôdések 2007. évi üteme szerint,
az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.
(5) A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-híd felújítási keret terhére
engedélyezési okmány készíthetô, jóváhagyását követôen kötelezettség vállalható az elvégzendô munkákra.
(6) A 2006. évi költségvetésben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen jóváhagyott fejlesztésekre engedélyezési okmány (célokmány, engedélyokirat, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás) nem készíthetô.
(7) A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség, kifizethetô a 2006. évi elôirányzat-maradvány erejéig és a 2007. évi ütem terhére a ténylegesen
elvégzett munkák ellenértéke.

5. §
(1) A Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetménykifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2007.
évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedô idôszakra, a Budapest Fôváros Közgyûlésének 12/2006.
(III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Fôváros
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Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján átmeneti rendelkezésként:
a) A Közgyûlés a Fôpolgármesteri Hivatalban és a
Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapját 2006. január 1. napjától kezdôdôen
40 700 Ft-ban állapítja meg.
b) A Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók részére önkéntes-kölcsönös
nyugdíj, illetve egészség/önsegélyezô pénztárakba történô befizetés, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 7. § k) pontja alapján, adómentesen
45 850 Ft/fô/hó értékben teljesíthetô. A juttatások 2006.
évi bázis elôirányzatának fennmaradó részét a jogszabályi módosítás miatt, ahhoz igazodóan, adómentesen és
adókötelesen a köztisztviselô és a munkavállaló részére,
választása szerint biztosítja a képviselô-testület.
c) A Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók illetményének és a köztisztviselôk jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb
illetmény jellegû kötelezô juttatásoknak (pl. jubileumi
jutalom, étkezési hozzájárulás, bérlettérítés, elôrelépés
stb.) idôarányos fizetése érdekében, a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként
vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
(2) A fôvárosi önkormányzati intézmények alkalmazottjuk önkéntes, illetve egészség/önsegélyezô pénztárakkal szembeni tagdíjfizetésre – a 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a 2006. évi költségvetési
rendelet 7. § (11) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként részben, vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére kötelezettséget vállalhatnak, teljesíthetnek kifizetést. A szerzôdések megkötéseihez többlettámogatás
nem igényelhetô.
(3) Kifizethetô a Fôpolgármesteri Hivatal és a Fôvárosi Közterület-felügyelet köztisztviselôi és munkavállalói, a Fôvárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottai részére a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 49. §-a, a Munka Törvénykönyvérôl
szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
68. §-a alapján járó tizenharmadik havi illetmény.

6. §
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cium részére havonta, tárgyhót követô hónap 10-ig,
igénylésre támogatást utal,
(3) a „8103 IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.” részére negyedévente, igénylésre 15 250 E Ft
támogatást utal 2007. január hó 5-ig,
(4) a „8104 Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt.”
részére havonta, igénylésre 10 000 E Ft támogatást utal
tárgyhó 5-ig,
(5) a Fôvárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására
létrehozott közhasznú társaságok részére a 2006. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerzôdések, valamint közgyûlési kötelezettségvállalások szerint, igénylésre támogatást utal,
(6) az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2006. évi keretmaradványok erejéig utalhat
támogatást.

7. §
A Fôvárosi Kisebbségi Önkormányzatok részére:
a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésbôl a Fôvárosi Önkormányzat Állami
Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási
Számlájára érkezett támogatásokat,
b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi mûködéshez, a dologi kiadásokhoz, valamint a hagyományápolási feladatokhoz kapcsolódó, a Fôvárosi
Önkormányzat által 2007-re biztosítandó, 2006. évi költségvetésben szereplô támogatás 1/13-át.

8. §
A 2006. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi alap”, a „8418 Bûnmegelôzési pályázati keret” és a
9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok
maradványa terhére – a bizottsági döntésnek megfelelôen – vállalható kötelezettség és utalható támogatás.
Az elôirányzat rendezésére a 2006. évi pénzmaradványelszámolással egyidejûleg kerül sor.
A Vagyongazdálkodási Keretbôl teljesíthetô kiadásokra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.

A Fôpolgármesteri Hivatal
9. §
(1) a „8102 Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.” részére havonta, igénylésre 5167 E Ft
támogatást utal tárgyhó 5-ig,
(2) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített
mennyiségnek megfelelôen a feladatot végzô konzor-

A Fôpolgármesteri Hivatal
(1) az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot 2007. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek
részére a közszolgáltatási szerzôdésben 2006. évet érin-
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tôen vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig,
igénylés alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig,
(2) 2007. január 5-én a Motiváció Alapítványnak,
igénylés alapján 3,5 millió Ft támogatást utal,
(3) a Fôvárosi Önkormányzattal szerzôdött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott 30%-os
kiegészítés terhére, igénylés alapján 2007. február hónapban – az augusztusi támogatás elôrehozásával – egy
havi támogatást utal,
(4) a fôvárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fôvárosi Önkormányzat
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott idôszakos férôhelyekre jutó január–április havi támogatást elôrehozott formában,
igénylés szerint, január 5-ig utal, a 2006. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2007. évi elôirányzat terhére,
(5) a szociális ágazatot érintôen a fôvárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló 8300-as címkódon
tervezett alapítványok esetében a január–április havi támogatást, igénylés alapján, január 5-ig egy összegben
utalja a 2006. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2007.
évi elôirányzat terhére,
(6) a „8226 Fôvárosi Szolidaritási célú bizottsági keret”
elôirányzat-maradványa erejéig vállalható kötelezettség,
utalható támogatás. Az elôirányzat rendezésére a 2006.
évi pénzmaradvány elszámolással egyidejûleg kerül sor,
(7) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére
havonta:
– tárgyhó 10-ig 35 577 E Ft-ot,
– a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyezô összegû támogatást, a bérleti díjnak a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára történô jóváírást követôen utalja,
(8) a sportfeladatokat szerzôdés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2007. január 5-ig a 2006. évre
megkötött szerzôdésben meghatározott összeg 1/4 része
erejéig a támogatást igénylésre utalja,
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(11) az (1)–(10) bekezdésekben fel nem sorolt nem
önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszervezôdések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2006. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyûlési kötelezettségvállalások alapján utalja.
Rendkívüli esetben a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján – az elôzô rendelkezésektôl eltérôen – 2007. évi
kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás,
(12) a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatások céltartaléka”, a „8425 Kulturált ebtartás program”, a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható támogatási keret”, a „8451
Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerzôdéssel
adható támogatási keret”, valamint a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel adható
támogatási keret” címeken a 2006. évi költségvetésben
tervezett elôirányzatok maradványa erejéig utalható támogatás. A közszolgáltatási szerzôdések jóváhagyására,
a támogatás összegére az ágazatilag illetékes bizottság
jogosult elôterjesztést tenni a Közgyûlés részére, a korábban a bizottság által kiírt és értékelt pályázatok alapján,
(13) a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §
(1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történô utazás
céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes
megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január
hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban
– intézményi igénylés alapján – elôrehozott támogatást
lehet utalni a 2007. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülô mûködési célú támogatás terhére,
(14) a „8704 Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság”
címkódon a 2006. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-a utalható minden hó 5-ig,
(15) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása
miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási
szerzôdés alapján a Váci Egyházmegye részére 2007. január 31-i utalással biztosít támogatást.

10. §

(9) a Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapesti Közlekedési-szervezô Kht. részére a 2007. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési kötelezettségvállalás
alapján, a szerzôdés megkötését követôen, az éves támogatás 1/12 rész erejéig havonta igénylésre utal támogatást tárgyhó 5-ig,

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást,
valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének
számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fôvárosi Önkormányzat Költségvetési
Elszámolási és az Állami Hozzájárulások Számlájára
érkezést követôen tovább kell utalni.

(10) a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a 2007. évi költségvetés terhére vállalt közgyûlési
kötelezettségvállalás alapján, a szerzôdés megkötését
követôen az I. negyedéves támogatást igénylésre utalja,

(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással
kapcsolatban a Budapest Fôváros Önkormányzata és
a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a
BKV között létrejött szerzôdések az irányadók.
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11. §

(1) A fôpolgármester dönthet likviditási hitel felvételérôl a soron következô Közgyûlésen történô tájékoztatási kötelezettség mellett.
(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelôen lehívhatók a
megkötött hitelszerzôdések keretmaradványai és 2007.
évi keretei.
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(4) A 2006. évi költségvetésben tervezett beruházások
2007. évi üteme és jóváhagyott okmánya a Közgyûlés jóváhagyásával csak a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével.
(5) A 2006. évi költségvetésben tervezett beruházások
engedélyokmányai csak a 2007. évi költségvetési koncepcióval összhangban hagyhatók jóvá.

III.
(3) Kifizethetôk a felvett hitelek esedékes törlesztôrészletei és kamatai.
(4) A Fôvárosi Önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközei a központi költségvetésbôl származó hozzájárulások és támogatások kivételével
– pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévô értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír-vásárlással,
– számlavezetô, vagy más pénzintézetnél betétként
történô lekötéssel,
– kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapírvásárlással
kihelyezhetôk, leköthetôk.
A nem számlavezetô pénzintézeteknél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír
vásárlása a fôpolgármester által megállapított tételes
limitek határán belül folytatható. E tevékenységrôl utólag, az elsô negyedévet követô hónapban tájékoztatni
kell a Közgyûlés Pénzügyi Bizottságát.

Vegyes és záró rendelkezések
13. §
(1) Ha a 4. § (4) bekezdése alapján történt kifizetések,
valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott felújítási feladatra a 2007.
évi költségvetésben, illetve a 2006. évi pénzmaradvány
felosztása során jóváhagyott elôirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.
(2) Ha a 4. § (7) bekezdése, valamint a 12. § (1)–(5)
bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2007.
évi költségvetésben jóváhagyott elôirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

14. §
(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

12. §
(1) A 2006. évi költségvetésben tervezett és 2006. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal
rendelkezô önkormányzati beruházások, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a
2006. évi elôirányzat-maradványok erejéig és a 2007. évi
ütem terhére szükséges megállapodások megköthetôk és
ezt követôen kifizetések eszközölhetôk a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.
(2) Kifizethetôk a jogerôs határozatok, ítéletek szerinti kötelezettségek.
(3) Okmány nélkül kifizethetôk a tanulmánytervek
költségei a 2007. évi ágazati tervezési, elôkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítéséhez kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai.

(2) Rendelkezései közül
a) az 1–2. §-ok a 2007. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2007.
február 28-ig hatályosak,
b) a 3–12. §-ok – a 4. § (4) bekezdés a) pontja, a 4. §
(5) bekezdés, a 8. § kivételével – a Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2007. március 15-ig
hatályosak,
c) a 4. § (4) bekezdés a) pontja, a 4. § (5) bekezdése,
valamint a 8. § a Fôvárosi Önkormányzat 2006. évi
pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyûlési
döntés meghozataláig hatályosak.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

tásával írja elô, a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet
9. számú mellékletének 2. oszlopa szerint.

Általános indokolás

A (6) bekezdés a helyi iparûzési adóból való részesedés arányát a 7/2006. (II. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 10. számú mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. év eleji átmeneti
– a Fôvárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó
rendelet megalkotásáig tartó – idôszak finanszírozására
és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást.
A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás
Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegébôl való kerületi, valamint
fôvárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2006. évi forrásmegosztási arányokat tartja
érvényben az átmeneti idôszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti idôszak részesedései különbözetének elszámolását a 2007. évi forrásmegosztási rendelet
fogja szabályozni.
Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános
feladataihoz népességarányosan átengedett személyi
jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok
között a 2006. január 1-jei állandó népességük arányában
határozza meg.
A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz, a
helyi közmûvelôdési és közgyûjteményi feladatokhoz,
a pénzbeli juttatásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz,
valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként
a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi
jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok
között a 2006. január 1-jei állandó népességük arányában
határozza meg.
A (3) bekezdés a településüzemeltetési, igazgatási és
sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésû
átengedett szja esedékes részlete bruttó összegébôl a
Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek mértékét szabályozza.
A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegébôl a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek arányát szabályozza.
Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételébôl
történô részesedést a 2006. évi forrásmegosztási rendeletben elôírtaknak az átmeneti idôszakra történô megtar-

A (7) bekezdés a luxusadó bevételének arányát szabályozza a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat között.
A (8) bekezdés kimondja, hogy a normatív állami
hozzájáruláshoz kapcsolódó 2006. január 1-jei állandó
népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat a rendelet 1. számú melléklet 2. és 3. oszlopa
tartalmazza.
A 2. § az utalás szabályait rögzíti:
Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elô a Magyar
Államkincstár Fôvárosi Területi Igazgatósága részére.
A (2)–(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparûzési adó,
az idegenforgalmi adó utalásának idôpontjait.
A 3. § általános felhatalmazást ad a fôpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Fôpolgármesteri Hivatal útján – korlátokkal – történô vitelére.
A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.
A mûködôképesség fenntartása érdekében a 2. számú
melléklet szerinti idôpontokban és mértékben engedélyezi a Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.
Lehetôséget biztosít – a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett –, a 60 napon
túl lejárt fizetési kötelezettségek elôrehozott támogatással történô rendezésére és keletkezésének megelôzésére,
az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2006. évben
– 2007. évi költségvetés terhére – hozott közgyûlési döntések alapján.
Az egyes közoktatási, valamint a szociális feladatok
ellátásához kapcsolódó kiegészítô támogatások utalását
szabályozza.
A (2) bekezdés a hivatásos tûzoltóság támogatásának
utalását határozza meg.
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A (3) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének,
az idôskorúak járadékának – a központi költségvetésbôl
utólagosan megtérített – megelôlegezését biztosítja.
A (4) bekezdés az intézményekben folyamatban lévô
felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.
A (5) bekezdés az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a 2006. évi költségvetésben szereplô intézményfelújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves
fejlesztési tervben szereplô út-híd felújítási keret terhére
engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.
A (6) bekezdés a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen jóváhagyott fejlesztésekre engedélyezési okmány
készítését tiltja.
Az (7) bekezdés az önkormányzat által céljelleggel
támogatott intézményekben folyamatban lévô fejlesztési
feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.
Az 5. § (1) bekezdés a 2007. évi költségvetési rendelet
megalkotásáig terjedô átmeneti idôszakra meghatározza a
Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi Közterületfelügyeletnél dolgozó köztisztviselôk illetményalapjának
mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Fôpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselôk és munkavállalók részére átvállalt önkéntes-kölcsönös nyugdíj, illetve
egészség/önsegélyezô pénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetôséget, továbbá biztosítja, hogy az egyéb illetmény jellegû kötelezô juttatások idôarányos kifizetésére
vállalható kötelezettség, teljesíthetô kifizetés.
A (2) bekezdésben a fôvárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai részére átvállalt kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez az önkéntes, illetve egészség/önsegélyezô pénztárak részére.
A (3) bekezdés a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak
megfelelôen biztosítja külön juttatásként egy havi illetmény kifizetését, amelyrôl 2007. január 16-án kell rendelkezni, ennek fedezetét a Budapest Fôváros Önkormányzatának 2006. évi költségvetése tartalmazza.
A 6. § (1) bekezdés havi 5167 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhó 5-ig a Fôvárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi Kft. részére.
A (2) bekezdés a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végzô konzorcium részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelôen biztosítja a
támogatás utalását.
A (3) bekezdés az IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére biztosít 15 250 E Ft negyedéves
támogatást.
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A (4) bekezdése 10 000 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhó 5-ig a Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei
Zrt. mûködtetéséhez.
Az (5) bekezdés a közfeladatokat ellátó közhasznú
társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát
megteremtô szabályozást biztosít.
A (6) bekezdés megengedi a 2006. évi vállalkozási
célú elôirányzat-maradványok felhasználását.
A 7. § intézkedik a Fôvárosi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésbôl származó, illetve a Fôvárosi Önkormányzat által a mûködtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjérôl.
A 8. § a 2006. évi költségvetésben a 8200-as címeken
tervezett alapok, valamint a „8418 Bûnmegelôzési pályázati keret” elôirányzata, és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok terhére 2006. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és
a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek
részére). A Vagyongazdálkodási Keretre a vagyongazdálkodási feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.
A 9. § (1) bekezdése az oktatási, szociálpolitikai
és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerzôdéssel átvállaló, a 2007. évre is érvényes közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezô alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.
A (2) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön
szabályozást ad.
A (3) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil
szervezetek számára nyújtott támogatásról.
A (4)–(5) bekezdés biztosítja a fôvárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott idôszakos férôhelyek támogatását.
A (6) bekezdés biztosítja a „8226 Fôvárosi Szolidaritási célú bizottsági keretre” a kötelezettségvállalást,
támogatás utalását.
A (7) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött és 2005. július 1-jén módosított
közszolgálati szerzôdés alapján rendelkezik a támogatás
utalásáról.
A (8) bekezdés a sportfeladatokat szerzôdés alapján
ellátó társadalmi szervezetek folyamatos mûködése
fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében
külön szabályozást ad.
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A (9) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése
miatt a közlekedés a közlekedési társaságnál 2007-ben
felmerülô bevételkiesés pótlásáról, a szükséges összeg
havi bontásban történô biztosításáról rendelkezik.
A (10) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. folyamatos mûködése fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.
A (11) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történô, az (1)–(10) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente
rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor
lehetôvé kell tenni a határidôs kötelezettségek teljesítését.
A súlyos környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítése
olyan rendkívüli és halasztást nem tûrô esemény, amely
szükségessé teszi az azonnali intézkedést.
A (12) bekezdés közszolgáltatási szerzôdéshez köti
a 8400 címen belül, a „Közszolgáltatási szerzôdéssel
adható támogatási keret”, valamint a „Kulturált ebtartási
program” címeken tervezett keretmaradványok terhére
történô utalást.
A (13) bekezdés a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához elôrehozott támogatást
biztosít az intézmény 2007. éves költségvetése terhére.
A (14) bekezdés a „8704 Fôvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság” támogatásáról rendelkezik.
A (15) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerzôdésben foglaltak szerint.
A 10. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott
állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az
összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.
A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal l. szakasz beruházásával kapcsolatos szerzôdésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti idôszakban.
A 11. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási
idôszakban is biztosítja, illetve megengedi a fôpolgármesternek:
– likviditási hitel felvételét,
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– a megkötött hitelszerzôdések alapján a le nem
hívott hitelkeretek felvételét,
– a hitelszerzôdések adósságterhei idôben történô
kifizetését,
– az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.
A 12. § az önkormányzati kiadások közül a 8400-as
fejlesztési címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait
részletezi.
Az (1) bekezdés a folyamatosságot biztosítja azzal,
hogy megengedi a folyamatban lévô fejlesztési feladatoknál a kifizetést, egyrészt a 2006. évi elôirányzat-maradványok erejéig, másrészt a 2007. évi ütem terhére a
ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke mértékéig.
A (2) bekezdés kifizetést enged a jogerôs határozatok, ítéletek szerinti kötelezettségekre.
A (3) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek finanszírozásának lehetôségét teremti
meg az átmeneti idôszakban.
A (4) bekezdés az átmeneti idôszakban teljesülô, a
beruházás forrásai között nem szereplô többletbevétel
összegével, illetve többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány azonos összegével
módosítható.
Az (5) bekezdés az engedélyokmányok korlátozott
jóváhagyását engedi. A 2007. évi koncepcióban szereplô
fejlesztések közül kizárólag a szerzôdéses kötelezettség
alapján a 2007. évi ütemezéssel kezdôdô beruházások
engedélyezési okmányai hagyhatók jóvá.
A 13. § (1)–(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli
átcsoportosítással kell rendezni. Elôfordulhat, hogy az
átmeneti idôszakban egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások
meghaladják a 2007. évi költségvetésben és a 2006. évi
pénzmaradványfelosztás során jóváhagyásra kerülô elôirányzatokat.
A 14. § (1)–(2) bekezdése a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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1. számú melléklet a 81/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendelethez

Népességadatok

Önkormányzatok megnevezése

2006. január 1.
állandó népesség
(fô)

Megoszlási
%

1.

2.

3.

I.

kerületi önkormányzat

26 507

1,57

II.

kerületi önkormányzat

85 671

5,07

III.

kerületi önkormányzat

125 963

7,45

VI.

kerületi önkormányzat

100 872

5,97

V.

kerületi önkormányzat

28 001

1,66

VI.

kerületi önkormányzat

39 755

2,35

VII.

kerületi önkormányzat

59 877

3,54

VIII.

kerületi önkormányzat

74 362

4,40

XI.

kerületi önkormányzat

57 220

3,39

X.

kerületi önkormányzat

75 470

4,47

XI.

kerületi önkormányzat

129 616

7,67

XII.

kerületi önkormányzat

59 756

3,54

XIII.

kerületi önkormányzat

104 982

6,21

XIV.

kerületi önkormányzat

111 544

6,60

XV.

kerületi önkormányzat

83 458

4,94

XVI.

kerületi önkormányzat

70 536

4,17

XVII.

kerületi önkormányzat

81 430

4,82

XVIII.

kerületi önkormányzat

97 167

5,75

XIX.

kerületi önkormányzat

61 499

3,64

XX.

kerületi önkormányzat

64 539

3,82

XXI.

kerületi önkormányzat

77 728

4,60

XXII.

kerületi önkormányzat

52 283

3,09

XXIII.

kerületi önkormányzat

21 873

1,28

1 690 111

100,00

Kerületi önkormányzatok összesen:

2.

2007. 01. 03.

2007. 01. 16.

2007. 01. 26–30.

2007. 02. 26–28.

1.

1.

1/a)

2.

3.

A 2006. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint
a költségvetés éves összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem utalható céljellegû mûködési keretek
figyelembevételével.
Elôrehozott támogatás a 2006. január hónapban kifizetett 2007.
évi külön juttatásként járó egyhavi illetményeket terhelô
befizetési kötelezettségre (intézményi adatszolgáltatás alapján).

A 2006. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint
a költségvetés éves összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem utalható céljellegû mûködési keretek
figyelembevételével.

Elôrehozott támogatás a 2006. évi tizenharmadik havi illetmények nettó összegére (intézményi adatszolgáltatás alapján).

A 2006. évi költségvetés szerinti mûködési célú költségvetési
támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítô szabályozás, valamint
a költségvetés éves összegében szereplô, de az átmeneti finanszírozási idôszakban nem utalható céljellegû mûködési keretek
figyelembevételével.

3.

Mûködési célú
költségvetési támogatás mértéke

– a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke-visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél),
– MÁKTI által befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

– a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége
(valamennyi intézménynél),
– MÁKTI forgótôke-visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél),
– MÁKTI által befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj
(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél,
–0
Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél,
–0

4.

Nettósítás tartalma

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Megjegyzések:
Ha a 3 > 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a mûködési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül
(3 – 4 = kiutalásra kerülô támogatás).
Ha a 3 < 4, akkor
a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege (4 – 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).

Utalás
idôpontja

Finanszírozási
ütem sorszáma

Budapest Fôváros Önkormányzata költségvetési intézményei mûködési célú költségvetési támogatásának
2007. évi finanszírozási rendje

2. számú melléklet a 81/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendelethez
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
82/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 9. számú mellékletének 6. pontja hatályát veszti.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A Fôvárosi Önkormányzat fôjegyzôjének illetékkiszabással, megfizetésével, behajtásával, az eljárási
illetékfizetés rendjének ellenôrzésével kapcsolatos
I. fokú hatósági jogköre 2006. december 31. hatállyal
megszûnik.

Részletes indokolás
2. §
Az 1. §-hoz
E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala Illetékhivatala megszûnik, mint a Fôpolgármesteri Hivatal ügyosztálya, ezért szükséges a Fôpolgármesteri Hivatal
ügyosztályainak sorából törölni.

A 2. §-hoz
E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
83/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl,
a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási
jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (1)–(2) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 12. §
(5) bekezdése, 13. § (1)–(2) bekezdése, 15. §, 17. §
(2) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 19. §, 20. § (3) bekezdése, 21. § (6) bekezdése, 23. § (3) bekezdése, 27. §
(2) bekezdése és 31. § (2) bekezdése, 33. § (3) bekezdése, 34. § és 35. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás
alapján, a Fôvárosi Önkormányzat a tulajdonában lévô
önkormányzati lakások bérletére, a lakbérek mértékére,
valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályaira a következô rendeletet alkotja.

fennálló közszolgálati jogviszonya fennállásának idôtartamáig szól.”
2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás
1. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl,
valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) Az (5) bekezdésben rögzített feltétel bekövetkezésével – kivéve a (11) bekezdésben foglaltakat – a bérleti
szerzôdés megszûnik és a volt bérlô köteles a szerzôdés
megszûnését követô naptól számított 30 napon belül a lakást üresen, tisztán, rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani.”
(2) A Rendelet 6. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a szolgálati jelleggel bérbeadott lakás bérlôjének a Fôpolgármesteri Hivatallal fennálló közszolgálati jogviszonya jogutódlással szûnik meg, úgy az általa lakott lakás bérleti joga a jogutód munkáltatónál

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 249. §-a szerint a Fôvárosi
Illetékhivatal megszûnik és feladatait az APEH veszi át.
Gondoskodni szükséges a Fôpolgármesteri Hivatal azon
munkavállalóiról, akiknek a közszolgálati jogviszonya
akár e törvény, akár a jövôben hasonló jogszabályi rendelkezés miatt szûnik meg.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás lehetôséget teremt arra, hogy a szolgálati jelleggel bérbeadott lakás bérlôjének bérleti jogviszonya ne szûnjön meg a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt.

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybaléptetésérôl intézkedik.

2244

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2006. december 29.

Budapest Fôváros Közgyûlésének
84/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

„– a Gazdasági Bizottság döntéséhez, a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben, 100 millió forint egyedi
forgalmi értéket el nem érôen.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (10) a)”

1. §

(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet Gazdasági Bizottság cím kiegészül az alábbi új
52–59. pontokkal:

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. §-ában szereplô
„havonta egy rendes ülést tart” szövegrész helyébe a
„kéthavonta legalább egy, évente pedig legalább hat
ülést tart” szövegrész lép.
(2) Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi
mondattal:
„A fôpolgármesterhez intézett interpellációra való
válaszadással a fôpolgármester a fôpolgármesterhelyetteseket és a fôjegyzôt is megbízhatja.”
(3) Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése kiegészül az
alábbi mondattal:
„A fôpolgármesterhez intézett kérdésre való válaszadással a fôpolgármester a fôpolgármester-helyetteseket
és a fôjegyzôt is megbízhatja.”
(4) Az SZMSZ 2. számú melléklet „II. A rendeletalkotás szabályai” fejezet az alábbi új 8. ponttal egészül ki:
„8. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó egyedi szabályok
A Fôvárosi Közgyûlés szerveire átruházott hatásköröket tartalmazó 5. és 7. számú mellékletben felsorolt egyes
hatásköröknél a hatáskört megállapító jogszabályra való hivatkozás az adott hatáskör-átruházás idôpontjának
megfelelô állapotot tükrözi. A hivatkozott jogszabályok
számának vagy rendelkezésének idôközbeni olyan módosulása, amely az adott hatáskör tartalmi változásával
nem járt, nem befolyásolja az átruházott hatáskör gyakorlásának jogát.”

„52. Dönt a forgalomképes ingó és ingatlan vagyon
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. §-a szerinti vagyonkezelésbe adásáról – egymilliárd forint együttesen
számított forgalmi értékig – feltéve, hogy az együttesen
vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak egyikének egyedi
forgalmi értéke sem haladja meg az 500 millió forintot.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (2)
53. Elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol, amennyiben az önkormányzati vagyon 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 13/P. §-a szerinti vagyonkezelésbe adása
a Kbt. szabályai figyelembevételével kell, hogy történjen.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (3)
54. Dönt a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13/P. §
(10) a) pontjában meghatározott esetekben, 100 millió
forint egyedi forgalmi értéket el nem érôen.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 13/P. § (10) a)
55. A portfólió vagyon tekintetében gyakorolja a tulajdonosi jogokat az egymilliárd forint egyedi forgalmi
értéket el nem érô forgalomképes önkormányzati vagyon
felett a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel, továbbá a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (7) bekezdésében meghatározottak és a közüzemi tevékenységet ellátó társaságok kivételével, valamint a 23. §-ban foglalt eltérésekkel.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (3) b)

2. §

56. 500 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô forgalomképes önkormányzati portfólió vagyon esetén a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint vagyonkezelési szerzôdést köt.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (4)

(1) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör
cím 6. pontja kiegészül az alábbi új francia bekezdéssel:

57. A portfólió vagyon tekintetében dönt a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § (5)–(6) bekezdése szerinti értékesítés esetén egymilliárd-hatszázmillió forint
együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésrôl,
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illetve a megbízási típusú vagyonkezelési szerzôdés megkötésérôl, feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy
adott gazdasági társaságban meglévô társasági részesedések egyedi forgalmi értéke nem haladja meg az egymilliárd forintot.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (6)
58. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenôrzi a
portfóliókezelési tevékenységet. Ennek érdekében teljes
körû betekintést nyerhet a portfóliókezelô ezzel kapcsolatos irataiba, részletes írásbeli jelentést, beszámolót, elszámolást kérhet – a szerzôdésben meghatározott körben –,
ellenôrizheti a megkötött szerzôdéseket, vizsgálhatja a
portfóliókezelô hitelességét, konkrét ügyeket vizsgálhat
meg. Az ellenôrzés, vizsgálat eredményérôl évente, illetve
szükség szerint beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 22. § (8)
59. Amennyiben a tôzsdén jegyzett különbözô értékpapírok (részvénycsomag) értékesítése a Kbt. szabályai
figyelembevételével kell, hogy történjen, a részvénycsomag értékesítésében közremûködô tanácsadó kiválasztása tekintetében elôzetes hozzájárulási jogot gyakorol.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 23. § (2)”

3. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-ában foglaltak 2007. január 1-jén lépnek hatályba, ezzel egyidejûleg az 58/2006. (IX. 18.) Fôv.
Kgy. rendelet 14. § (5) és (6) bekezdései hatályukat vesztik.
(3) E rendelet (1) bekezdésbeli hatálybalépésével
egyidejûleg a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
a) 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô egyszemélyes gazdasági társaság – a közhasznú társaságok
kivételével – legfôbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül gyakorolja:
a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása;
b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása;
d) a társaság más társasággal való egyesülésének,
beolvadásának és megszûnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása.
A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô többszemélyes gazdasági társaságoknál – a közhasznú társaságok kivételével – a társaság legfôbb szervének döntését
megelôzôen a Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésben:
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a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály) alapításkori megállapítása (jóváhagyása);
b) a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és megszûnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása.
A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô egyszemélyes közhasznú társaságok közül az SZMSZ 6. számú
melléklete értelmében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság és az Oktatási
és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó
közhasznú társaságok legfôbb szervének hatáskörébe
tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül
gyakorolja, illetve a többszemélyes közhasznú társaságoknál a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen a Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésekben:
a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása;
b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása;
d) a társaság más társasággal való egyesülésének,
beolvadásának és megszûnésének, valamint más társasági formába való átalakulásának elhatározása;
e) a felügyelôbizottság tagjai és a könyvvizsgáló, továbbá az igazgatóság tagjai, és az ügyvezetô(k)
megbízása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása (kivéve, ha a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény [a továbbiakban: Gt.]
37. §-a alapján a társaság létesítô okirata másként
rendelkezik);
f) a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójának megbízása, visszahívása, felmentése, munkabérének megállapítása (kivéve, ha a társaság
létesítô okirata másként rendelkezik).
A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô egyszemélyes közhasznú társaságok közül az SZMSZ 6. számú
melléklete értelmében nem az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság vagy az
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe
tartozó közhasznú társaságok legfôbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül gyakorolja, illetve a többszemélyes közhasznú
társaságoknál a társaság legfôbb szervének döntését
megelôzôen a Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésekben:
a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály) megállapítása (jóváhagyása) és módosítása;
b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása.”
b) 20. § (2) bekezdése helyébe pedig az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az egyszemélyes társaságok közül az SZMSZ
6. számú melléklete értelmében nem az Egészségügyi és
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Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság vagy az
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó közhasznú társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt
jogai közül a felügyelôbizottság tagjai és a könyvvizsgáló, továbbá az igazgatóság tagjai, és az ügyvezetô(k)
megbízása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása (kivéve, ha a Gt. 37. §-a alapján a társaság létesítô
okirata másként rendelkezik); valamint a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójának megbízása,
visszahívása, felmentése, munkabérének megállapítása
(kivéve, ha a társaság létesítô okirata másként rendelkezik) a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik.
Minden egyéb, az egyszemélyes társaság (beleértve a
közhasznú társaságokat is) legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt jogait – a (4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével – a
Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával gyakorolja.
A többszemélyes társaságok közül az SZMSZ 6. számú
melléklete értelmében nem az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság vagy az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó
közhasznú társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt jogai
közül a felügyelôbizottság tagjai és a könyvvizsgáló,
továbbá az igazgatóság tagjai, és az ügyvezetô(k) megbízása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása
(kivéve, ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény [a továbbiakban: Gt.] 37. §-a alapján a társaság létesítô okirata másként rendelkezik); a társaság
vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójának megbízása,
visszahívása, felmentése, munkabérének megállapítása
(kivéve, ha a társaság alapító okirata másként rendelkezik); az alaptôke (törzstôke) felemelése, leszállítása
(amennyiben az költségvetési kötelezettségvállalással
nem jár); valamint az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô
jogok megváltoztatása kérdésében a legfôbb szerv döntését megelôzôen a Gazdasági Bizottság határoz.
Minden egyéb, a többszemélyes társaság (beleértve a
közhasznú társaságokat is) legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt
jogait – a (4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével – a
Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint
illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával gyakorolja.”
(4) E rendelet (1) bekezdésbeli hatálybalépésével
egyidejûleg az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Gazdasági Bizottság cím 25–26. pontjai
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„25. Gyakorolja az egyszemélyes gazdasági társaság
– az SZMSZ 6. számú melléklete értelmében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság
és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó közhasznú társaságok kivételével – legfôbb

2006. december 29.

szervének a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt jogai közül a felügyelôbizottság tagjai és
a könyvvizsgáló, továbbá az igazgatóság tagjai, és az
ügyvezetô(k) megbízásának, visszahívásának, illetve díjazása megállapításának (kivéve, ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény [a továbbiakban:
Gt.] 37. §-a alapján a társaság létesítô okirata másként
rendelkezik); valamint a társaság vezérigazgatójának,
ügyvezetô igazgatója megbízásának, visszahívásának,
felmentésének, munkabére megállapításának (kivéve, ha
a társaság alapító okirata másként rendelkezik) jogát.
Minden egyéb, a társaságok (beleértve a közhasznú
társaságokat is) legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel
nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt jogait – a
(4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével – a Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával gyakorolja.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (2)–(3)
26. Többszemélyes társaságoknál – az SZMSZ 6. számú melléklete értelmében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Kulturális Bizottság és az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó közhasznú társaságok kivételével – a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen határoz a 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt,
törvény által hatáskörébe utalt jogai közül a felügyelôbizottság tagjai és a könyvvizsgáló, továbbá az igazgatóság tagjai, és az ügyvezetô(k) megbízására, visszahívására, illetve díjazása megállapítására (kivéve, ha a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
[a továbbiakban: Gt.] 37. §-a alapján a társaság létesítô
okirata másként rendelkezik); a társaság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatója megbízására, visszahívására, felmentésére, munkabére megállapítására (kivéve, ha
a társaság alapító okirata másként rendelkezik); az alaptôke (törzstôke) felemelésére, leszállítására (amennyiben
az költségvetési kötelezettségvállalással nem jár); valamint az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatására vonatkozó jogok gyakorlása kérdésében.
Elôzetesen határoz – az SZMSZ 6. számú melléklete
szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával – minden egyéb, a társaságok (beleértve a közhasznú társaságokat is) legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt, törvény által hatáskörébe utalt jogok gyakorlása kérdésében, a (4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével.
Elôzetesen határoz továbbá minden más, a társaságok
(beleértve a közhasznú társaságokat is) alapszabályának
rendelkezése által alapítói döntést igénylô kérdésben, a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak kivételével.
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. r. 20. § (2)–(3)”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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mint az átruházott hatáskörökkel kapcsolatos jogszabályi
hivatkozások értelmezésével kapcsolatos rendelkezést
tartalmazza.

Általános indokolás
A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választások eredményeképpen újjáalakult a Fôvárosi Közgyûlés
és kialakította új bizottsági struktúráját. A Közgyûlés hatékonyabb mûködésének elôsegítése érdekében felmerült
annak igénye, hogy a Közgyûlést tehermentesítve és a
bizottsági munkát erôsítve – a jogszabályi lehetôségek
keretei között – az eddiginél több hatáskör kerüljön átruházásra a Gazdasági Bizottságra. Ezen döntés átvezetéséhez szükséges a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
módosítása.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz
A 2005. évi XCII. törvény megalkotta az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos, közfeladat átadásához
kapcsolódó vagyonkezelôi jog létesítésére vonatkozó
szabályozást, amely 2007. január 1-jén lép hatályba.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet – szintén 2007. január 1-jei hatálybalépéssel – már tartalmazza ezeket a szabályokat. A javaslat ennek az 5. számú mellékleten való – az idôközbeni
SZMSZ-módosítások miatti egységes, technikai jellegû – átvezetését tartalmazza.

Az 1. §-hoz
A 3. §-hoz
A javaslat a Közgyûlés ülésezési rendjét – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
12. § (1) bekezdéssel összhangban – állapítja meg, vala-

A rendelet hatálybalépésérôl és a szükséges, jogtechnikai jellegû hatályon kívül helyezésekrôl rendelkezik.
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II. RÉSZ

HELYESBÍTÉS
A Fôvárosi Közlöny 2006. december 18-án megjelent 21. számában a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 63/2006. (XII. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet 2. számú mellékletében a 2047. oldalon a Bizottság elnevezése helyesen a következô:
OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG

A kézirathibáért szíves elnézésüket kéri
a Szerkesztôség

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Elôfizethetô:
közvetlenül a postai kézbesítôknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban
és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu
A Fôvárosi Közlöny felelôs szerkesztôje: Ottóné dr. Tóth Margit
Kiadja: BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztôség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. I. em. 132. – Telefon: 327-1078
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399
Egyes példányok beszerezhetôk
a Fôvárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Elôfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfa-val)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfa-val)
F. k.: dr. Tiba Zsolt
Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelôs vezetô: Farkas Tamás

