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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
6/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek 2007. évi megosztásáról
A fôvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-a szerint a Fôvárosi Közgyûlésnek a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott, a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
megosztásáról szóló rendeletét a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltak szerint kell megalkotnia.

A magánszemélyek jövedelemadójából
– beleértve a jövedelemdifferenciálódás
mérséklésének elszámolásából adódó korrekciót is –
a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész,
a helyi iparûzési, luxus-, illetve idegenforgalmi adó,
valamint az üdülôhelyi normatív hozzájárulások
megosztása

A forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint
osztottan megilletô bevételekbôl – a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelôzô évben visszaigényelhetô részét is – a
Fôvárosi Önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg. A kerületi
önkormányzatokat megilletô részesedés felosztásakor a
forrásmegosztási törvény 6. §-a szerint kell eljárni.

(1) a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve
a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából adódó korrekciót is – a Fôvárosi Önkormányzatot
megilletô részt, az iparûzési, luxus- továbbá az idegenforgalmi adót, valamint az üdülôhelyi normatív hozzájárulásokat 47–53% arányban osztja meg a Fôvárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között, melyeknek a kerületi önkormányzatok közötti megosztása
az 1. számú melléklet 2. oszlopában rögzített részesedési
arányoknak megfelelôen történik,

Az állandó népességhez kapcsolódó
központi hozzájárulás
megosztása
1. §
A Fôvárosi Közgyûlés
(1) az állandó népességhez kapcsolódó központi hozzájárulásokat – kivéve a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást – a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza,
és a 2006. január elsejei állandó népesség alapján az önkormányzatok között osztja meg,
(2) a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra a 2006. január elsejei állandó népesség után járó
1380 Ft/fô mértékû 2 332 350 000 Ft összegû normatív
részesedésû átengedett személyi jövedelemadóból 47%,
1 096 205 000 Ft a Fôvárosi Önkormányzatot illeti meg,
a fennmaradó 53%-ot, 1 236 145 000 Ft-ot a kerületi önkormányzatok között osztja meg az 1. számú melléklet
3. oszlopa szerint.

2. §
A Fôvárosi Közgyûlés

(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a magánszemélyek jövedelemadójából a Fôvárosi
Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot megilletô – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti
18 116 278 371 Ft összegû elvonással csökkentett –
15 121 612 179 Ft összegbôl 7 107 157 724 Ft-ot Fôvárosi Önkormányzathoz, a fennmaradó 8 014 454 455 Ft-ot
a 2. számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz,
(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából adódó, a Fôvárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintô egyszeri –402 194 856 Ft összegû korrekcióból 47%-ot,
–189 031 582 Ft-ot a Fôvárosi Önkormányzathoz, 53%-ot,
–213 163 274 Ft-ot 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint
a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz,
(4) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen
a tervszinten 1 250 000 000 Ft összegû idegenforgalmi
adót 47%-ban, tervszinten 587 500 000 Ft összegben a
Fôvárosi Önkormányzathoz, 53%-ban, tervszinten
662 500 000 Ft összegben a kerületi önkormányzatokhoz
szabályoz, melynek kerületi önkormányzatonkénti összegeit a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg,
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(5) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen az üdülôvendégek tartózkodási ideje alapján
beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához
2 Ft/idegenforgalmi adóforint mértékû, 2 500 000 000 Ft
összegû üdülôhelyi normatív hozzájárulásból 47%-ot,
1 175 000 000 Ft-ot a Fôvárosi Önkormányzathoz, 53%ot, 1 325 000 000 Ft-ot a kerületi önkormányzatokhoz
szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését a 4. számú melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben
határozza meg,
(6) a 167 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi
iparûzési adóból 47% a Fôvárosi Önkormányzatot illeti
meg. A fennmaradó 53% megosztását az 5. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelôen és 3. oszlopa szerinti összegekben (ajánlott helyi
iparûzési adóbevételi tervszám) határozza meg az egyes
kerületi önkormányzatok között,
(7) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen
a 110 000 ezer Ft összegben tervezett luxusadóból 47%-ot
a Fôvárosi Önkormányzathoz szabályoz. A fennmaradó
53% megosztását a 6. számú melléklet 2. oszlopa szerinti
részesedési arányoknak megfelelôen és 3. oszlopa szerinti
összegekben (ajánlott luxusadó-bevételi tervszám) határozza meg az egyes kerületi önkormányzatok között.

A kerületi önkormányzatokhoz befolyt
helyi adó megosztása
3. §
A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2007. január 1-jétôl 2007. december 31-éig befolyt helyi adó az érintett kerületi önkormányzat költségvetési bevétele.

A mûködésképtelenné vált kerületi önkormányzatok
kiegészítô támogatása
4. §
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérôl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 17. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fôvárosi Közgyûlés látja el
– a forrásmegosztás részeként – az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévô önkormányzatok kiegészítô
támogatásának szabályozását a költségvetési törvény
6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. A Fôvárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet
támogatást, ha a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból
a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja
szerint forráshiány mutatható ki.
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Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô kerületi önkormányzatok kiegészítô támogatási igény benyújtásának feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Végrehajtási szabályok
5. §
(1) A 2. § (6)–(7) bekezdései szerinti szabályozást a
Fôvárosi Önkormányzat helyi iparûzésiadó-beszedéssel,
illetve luxusadóbeszedéssel kapcsolatos számláira 2007.
január 1-jétôl 2007. december 31-éig befolyt helyi iparûzési adóra, valamint luxusadóra kell alkalmazni.
(2) A Fôpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót
követô hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparûzési adót,
illetve luxusadót – a 2. § (6)–(7) bekezdésekben szabályozott részesedési aránynak megfelelôen – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparûzési és luxusadót
úgy kell átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,
b) a december hónapban befolyt iparûzési és luxusadót úgy kell átutalni a Fôvárosi Önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok részére, hogy az december 31-én megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira.
(3) A 2. § (4)–(5) bekezdései szerinti szabályozást a
Fôvárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel
kapcsolatos számláira 2007. január 1-jétôl 2007. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehetô üdülôhelyi normatív hozzájárulásokra kell alkalmazni.
(4) A Fôpolgármesteri Hivatalnak:
a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követô hó
5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a
Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára,
b) havonta, a tárgyhót követô hó 10-éig kell a befolyt
idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó és a
hozzá kapcsolódó üdülôhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira,
c) az 1250 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi
adóhoz kapcsolódó – utólagosan igényelhetô – normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat
megilletô összegeket a Fôvárosi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára az érkezést
követô 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalnia.
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(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet
4. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a
(4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékû
mûködési bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve
a beszámolóikban szerepeltetniük.

za, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz
kapcsolódó központi hozzájárulást, melybôl 47% a Fôvárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó 53%-ot
az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.

(6) E rendelet 1. § (2) bekezdésében, továbbá a 2. §-ban
tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve a 2. §
(3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót – az
e rendeletben szabályozottaknak megfelelôen – a kihirdetést követô elsô utalásnál visszamenôleg korrigálni kell.

A 2. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelôen a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzat közötti megosztással szabályozza a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából adódó korrekciót is – a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész, a
helyi iparûzési, luxus- és idegenforgalmi adó, valamint az
üdülôhelyi normatív hozzájárulások összegeit.

(7) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri
korrekciót a helyi iparûzési adó 2007. áprilisi utalásánál
kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint.

Záró rendelkezés
6. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában
foglaltak szerint alkot rendeletet a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2007. évi megosztására.

Általános indokolás
A rendelet az Ötv.-ben, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérôl szóló 2006. évi CXXVII.
törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti
az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek
megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás
Az 1. § az állandó népességhez kapcsolódó központi
hozzájárulásokat a 2006. január elsejei állandó népesség
alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályoz-

A 3. § a kerületi kivetésû adókat teljes egészében az
érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.
A 4. § a költségvetési törvény 17. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fôvárosi
Közgyûlés látja el – a forrásmegosztás részeként – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô önkormányzatok kiegészítô támogatásának szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. Továbbá, kimondja, hogy a Fôvárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési
törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány
mutatható ki. A kapcsolódó 7. számú melléklettel rögzíti az önhibájukon kívül mûködésképtelenné váló kerületi
önkormányzatok kiegészítô támogatási igényei benyújtásának feltételeit. A fôvárosra vonatkozó szabályozás a
költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhetô
szabályok elhagyásával készült.
Az 5. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:
– Az (1)–(2) bekezdések a helyi iparûzési adó, valamit a luxusadó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követô hó
10-éig történô utalás. Emellett tételesen rögzítésre
kerülnek az ettôl eltérô, illetve a feltételhez kötött
utalási szabályok.
– A (3)–(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási
szabályokat tartalmazzák.
– A (6)–(7) bekezdések a rendelet 1. § (2) bekezdésében, továbbá a 2. §-ban tételesen felsorolt
megosztott forrásoknak a korrekcióját szabályozzák.
A 6. §, a záró rendelkezés a hatálybalépés napjaként a kihirdetés napját határozza meg.
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1. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó
normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Településüzemeltetési, igazgatási
és sportfeladatokhoz kapcsolódó
normatív részesedésû átengedett
személyi jövedelemadó
(Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,691

20 903 212

II.

kerületi önkormányzat

4,854

60 002 478

III.

kerületi önkormányzat

7,106

87 840 464

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

66 319 179

V.

kerületi önkormányzat

1,184

14 635 957

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

34 809 843

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

48 036 595

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

57 159 345

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

48 790 643

X.

kerületi önkormányzat

4,563

56 405 296

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

80 176 365

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

39 482 471

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

74 378 845

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

84 515 234

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

61 424 045

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

51 435 993

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

69 224 120

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

76 393 761

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

42 869 509

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

41 732 255

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

64 403 155

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

39 037 459

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

16 168 776

100,000

1 236 145 000
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2. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Részesedési arány szerint
átengedett személyi
jövedelemadó

(%)

(Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,691

135 524 425

II.

kerületi önkormányzat

4,854

389 021 619

III.

kerületi önkormányzat

7,106

569 507 134

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

429 975 482

V.

kerületi önkormányzat

1,184

94 891 141

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

225 687 037

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

311 441 700

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

370 588 374

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

316 330 517

X.

kerületi önkormányzat

4,563

365 699 557

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

519 817 516

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

255 981 675

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

482 229 725

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

547 948 251

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

398 238 242

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

333 481 450

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

448 809 449

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

495 293 285

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

277 941 280

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

270 567 982

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

417 553 077

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

253 096 472

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

104 829 065

100,000

8 014 454 455
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3. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából
adódó korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Részesedési arány szerint
a jövedelemdifferenciálódás
mérséklésének elszámolásából
adódó korrekció

(%)

(Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,691

–3 604 591

II.

kerületi önkormányzat

4,854

–10 346 945

III.

kerületi önkormányzat

7,106

–15 147 382

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

–11 436 210

V.

kerületi önkormányzat

1,184

–2 523 853

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

–6 002 678

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

–8 283 525

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

–9 856 670

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

–8 413 554

X.

kerületi önkormányzat

4,563

–9 726 640

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

–13 825 770

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

–6 808 435

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

–12 826 034

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

–14 573 973

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

–10 592 083

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

–8 869 724

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

–11 937 143

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

–13 173 490

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

–7 392 502

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

–7 196 392

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

–11 105 807

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

–6 731 696

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

–2 788 177

100,000

–213 163 274
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4. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Az idegenforgalmi adó
részesedési arány szerinti
megosztása
(ajánlott tervszám)

Üdülôhelyi feladatokhoz
kapcsolódó normatív
részesedésû átengedett
személyi jövedelemadó
megosztása
(ajánlott tervszám)

(%)

(Ft)

(Ft)

2

3

4

I.

kerületi önkormányzat

1,691

11 202 875

22 405 750

II.

kerületi önkormányzat

4,854

32 157 750

64 315 500

III.

kerületi önkormányzat

7,106

47 077 250

94 154 500

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

35 543 125

71 086 250

V.

kerületi önkormányzat

1,184

7 844 000

15 688 000

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

18 656 000

37 312 000

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

25 744 750

51 489 500

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

30 634 000

61 268 000

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

26 148 875

52 297 750

X.

kerületi önkormányzat

4,563

30 229 875

60 459 750

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

42 969 750

85 939 500

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

21 160 250

42 320 500

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

39 862 625

79 725 250

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

45 295 125

90 590 250

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

32 919 625

65 839 250

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

27 566 625

55 133 250

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

37 100 000

74 200 000

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

40 942 500

81 885 000

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

22 975 500

45 951 000

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

22 366 000

44 732 000

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

34 516 250

69 032 500

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

20 921 750

41 843 500

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

8 665 500

17 331 000

100,000

662 500 000

1 325 000 000
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5. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

A helyi iparûzési adó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Részesedési arány szerinti
helyi iparûzési adó
(ajánlott tervszám)

(%)

(ezer Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,691

1 496 704

II.

kerületi önkormányzat

4,854

4 296 275

III.

kerületi önkormányzat

7,106

6 289 521

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

4 748 562

V.

kerületi önkormányzat

1,184

1 047 958

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

2 492 442

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

3 439 499

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

4 092 702

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

3 493 490

X.

kerületi önkormányzat

4,563

4 038 711

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

5 740 759

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

2 827 009

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

5 325 647

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

6 051 429

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

4 398 062

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

3 682 901

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

4 956 560

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

5 469 918

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

3 069 527

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

2 988 098

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

4 611 371

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

2 795 145

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

1 157 710

100,000

88 510 000
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6. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

A luxusadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2007. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

Részesedési
arányok

Részesedési arány szerinti
luxusadó
(ajánlott tervszám)

(%)

(ezer Ft)

2

3

I.

kerületi önkormányzat

1,691

986

II.

kerületi önkormányzat

4,854

2 830

III.

kerületi önkormányzat

7,106

4 143

IV.

kerületi önkormányzat

5,365

3 128

V.

kerületi önkormányzat

1,184

690

VI.

kerületi önkormányzat

2,816

1 642

VII.

kerületi önkormányzat

3,886

2 266

VIII.

kerületi önkormányzat

4,624

2 696

IX.

kerületi önkormányzat

3,947

2 301

X.

kerületi önkormányzat

4,563

2 660

XI.

kerületi önkormányzat

6,486

3 781

XII.

kerületi önkormányzat

3,194

1 862

XIII.

kerületi önkormányzat

6,017

3 508

XIV.

kerületi önkormányzat

6,837

3 986

XV.

kerületi önkormányzat

4,969

2 897

XVI.

kerületi önkormányzat

4,161

2 426

XVII.

kerületi önkormányzat

5,600

3 265

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,180

3 603

XIX.

kerületi önkormányzat

3,468

2 022

XX.

kerületi önkormányzat

3,376

1 968

XXI.

kerületi önkormányzat

5,210

3 037

XXII.

kerületi önkormányzat

3,158

1 841

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,308

762

100,000

58 300
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7. számú melléklet a 6/2007. (II. 23.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô kerületi önkormányzatok
kiegészítô támogatási igény benyújtásának feltételei

Mûködési forráshiányból és az önkormányzati kötelezô feladatok alacsony szintû ellátási képességébôl eredôen az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levô kerületi önkormányzatok támogatási igényüket jelezhetik a Fôvárosi
Önkormányzatnál az alábbi feltételek szerint.
E támogatási igényt csak azok a kerületi önkormányzatok jelezhetik, amelyek a normatívan képzôdô forrásokon túl a
saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelezô önkormányzati feladatok ellátására.
A kerületi önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhetô kiadások számításához a Fôpolgármesteri Hivatal
adaptálja a költségvetési törvény alapján a Pénzügyminisztérium által készített részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató), amely a MÁK Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi
Részlegén keresztül 2007. február 10-ig érkezik meg a Fôpolgármesteri Hivatalhoz.
A fôvárosi sajátosságoknak megfelelôen a korrigált útmutatót 2007. február 26-ig kapják meg a kerületi önkormányzatok.
1.1.

Nem jelezheti támogatási igényét ezen a címen az a kerületi önkormányzat, amely(nek):

1.1.1.

az 1.2.1., és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitáskihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok
teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik,
a közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
– ha a kerületi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetôvé, hogy
társuljon és ezáltal teljesítse az 1.2.1., és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,
– ha a kerületi önkormányzat az adott feladat ellátására már mûködô társuláshoz kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevô önkormányzatok ezt nem tették számára lehetôvé,

1.1.2.

helyi adó bevezetésérôl nem döntött, illetve ilyen bevételt nem tervez és nem realizál,

1.1.3.

a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú kiadásait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy támogatásértékû bevétel, az államháztartáson kívülrôl átvett
pénzeszköz, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási
gondokkal küzdô kerületi önkormányzat feladataihoz történô hozzájárulás 100%-a, a lakáshoz jutás feladatai
jogcímen a kerületi önkormányzatot megilletô normatív hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, az önkormányzat felhalmozási és tôke jellegû bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített
összege, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehetô figyelembe,

1.1.4.

a tárgyévet megelôzô évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,

1.1.5.

mûködési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy ennél kisebb érték.

1.2.

Kapacitáskihasználtsági feltételek:

1.2.1.

A kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen
belül az általános iskolákban évfolyamcsoportonként számított kihasználtsága a 2006/2007. nevelési, illetve
tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 70%-át.
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A kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként számított
kihasználtsága a 2007/2008. nevelési, illetve tanévben érje el:
a) a kerületi önkormányzat esetében – a c) pont szerinti kerületi önkormányzat kivételével –
aa) óvodai csoport(ok)ban az elsô óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain együttesen (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport,
illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
ab) óvodai csoport(ok)ban a 2. és 3. óvodai nevelési években, illetve alapfokú oktatási intézmények 2–4. és
6–8. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen az elvárt
csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70%-át,
b) a kerületi önkormányzat esetében tagintézményként mûködô alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága
érje el:
ba) az 5. évfolyamon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
bb) a 6–8. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az ab) pontban meghatározottakat.
Az 1.2.1. és az 1.2.2. a) és b) pont szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, továbbá a
gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen
kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényû nevelésben, oktatásban résztvevô gyermeket/tanulót, ha a többi
gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt.
tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.

1.2.3.

A teljes összegû támogatási igény benyújtására jogosult a kerületi önkormányzat abban az esetben is, ha a
2006/2007. nevelési, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy az
1.2.2. pont szerinti feltételeket a 2007/2008. nevelési, illetve tanévben teljesíti.

1.2.4.

Az idôarányos, 8 havi részére jutó támogatási igény benyújtására jogosult az a kerületi önkormányzat, amely
a 2006/2007. nevelési, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2007/2008. nevelési,
illetve tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.

1.3.

A forráshiány összegének megállapításánál a kötelezô önkormányzati feladatok – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet
megelôzô év tényleges mûködési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvénybôl fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelôzô év kiadása alatt a
következô forrásokból teljesített kiadások értendôk: egészségügyi mûködési célra OEP-tôl és egyéb szervektôl
átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelôzô feladatellátás saját mûködési bevétele, az ilyen célú elôzô évi maradványfelhasználás, valamint a fenntartó önkormányzattól származó 2006. évi és 2005. évi mûködési célú támogatás (intézményfinanszírozás) pozitív különbözete.

1.3.1.

A mûködési kiadás számításánál – az útmutató módszertana szerint – a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni. Ezen belül a köz- és magánszféra együttmûködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében – ha a XI. Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium fejezetbôl 2007. évben költségvetési támogatásban részesülnek – a mûködési
kiadások körében a szolgáltatási szerzôdés hatálya idôszakában – kizárólag az önkormányzat által fizetendô
szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehetô figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulásrész arányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban
egyenlônek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult fejlesztéshez kapcsolódó mûködési kiadások nem vehetôk számításba.

1.3.2.

A személyi juttatások számításánál

1.3.2.1. a fôállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester
havi tiszteletdíját a tárgyévben hatályos köztisztviselôi illetményalappal a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirôl és az önkormányzati képviselôk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben lehet figyelembe venni,
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1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2006. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,
1.3.2.3. az önkormányzati képviselôk tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselôi illetményalap és a Pttv. 15. §-a
szerinti minimum szorzószámok, a költségtérítése az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben
kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2006. évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes
összegének erejéig,
1.3.2.4. a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egyhavi illetmény 25%-ának megfelelô jutalom összege kerül figyelembevételre.
1.3.3.

A forráshiány számításánál a kerületi önkormányzat elvárható bevételeit – az OEP finanszírozási kör nélkül –
a költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó mûködési célú forrásai, az intézményi mûködési bevételek, az önkormányzatok sajátos mûködési bevételei, a támogatásértékû
mûködési bevételek és az államháztartáson kívülrôl átvett mûködési célú pénzeszközök, a mûködési célú
kölcsönökbôl és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli mûködési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételbôl mûködésre tervezett összeg képezi. Amennyiben az intézményi mûködési
és önkormányzati sajátos mûködési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az elôzô
évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet
csökkenti a számított forráshiányt.

1.3.4.

A forráshiány számítása során a támogatásértékû mûködési bevételek és kiadások, valamint az államháztartáson kívülrôl származó mûködési célú átvett és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana
szerint számított növekménnyel együtt kerül figyelembevételre.

1.3.5.

Csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a tárgyévet megelôzô évben a kerületi önkormányzat
felhalmozási kiadásai meghaladták a felhalmozási bevételeit.

1.3.6.

A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az elôzô évi
pénzmaradvány megállapítását és felhasználását tételesen be kell mutatni.

1.3.7.

A kiegészítô támogatási igény összegét csökkenti:

1.3.7.1. a 2006. évi államháztartási tartalék összege,
1.3.7.2. a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.11.1. és 16.11.2. pont szerinti jogcímei, valamint a 16.11.1.
b) pont szerinti jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 15.1.1., 15.1.2.1. és 15.1.2.2. pont szerinti jogcímen szereplô hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi
jövedelemadó összegének 2%-a,
1.3.7.3. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül – az útmutató módszertana szerinti – szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó és
közoktatási célú normatív hozzájárulások 2007. évi elôirányzatai és 2006. évi elôirányzatai teljesített összegének negatív különbözete,
1.3.7.4. a tárgyévet megelôzô évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett mûködési célú hitel
– ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következô évi elôirányzat terhére átutalt központi
költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelôzô évben a mûködési célra használt
felhalmozási célú bevételek együttes összegének 30%-a.
1.3.8.

Az elôzô években felvett mûködési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számított forráshiánynak nem
része.

1.3.9.

Amennyiben a kerületi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelôzô évi teljesített mûködési kiadásainak
összege a 2005. évi teljesített mûködési kiadásoknak a 6%-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy
lakosra jutó – a helyi kötelezô feladatok megjelenítését eredményezô, útmutató módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb mûködési kiadást teljesítô önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül
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hagyásával – számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány
összege csökken, illetve nô. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétôl való elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató módszertana szerint –
meghatározásra.
1.3.10.

Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100%-os
mértékének megfelelô szintig – az önkormányzat 2006. évi kiadását csökkenti:

1.3.10.1. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott támogatásértékû mûködési bevételt, az államháztartáson kívülrôl származó mûködési célú átvett pénzeszközt és mûködési bevételt meghaladó személyi kiadása,
és annak munkaadókat terhelô járuléka,
1.3.10.2. a határátkelôhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó mûködési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó mûködési bevételeken felüli kiadása,
1.3.10.3. a tárgyévet megelôzô évben felvett és ugyanezen év december 31-éig vissza nem fizetett mûködési célú hitel
– ez utóbbinál számításon kívül hagyva az év végén a következô évi elôirányzat terhére átutalt központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a tárgyévet megelôzô évben a mûködési célra használt felhalmozási célú bevételek együttes összegének 30%-a.
1.3.11.

Az elôzô pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatási igény nem lehet több az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mûködési célú hitel eredeti elôirányzatának összegénél.

1.4.

A kerületi önkormányzatok igényüket a fôpolgármesternek címezve a Fôpolgármesteri Hivatal Költségvetési
Tervezési Ügyosztályán keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Ügyosztályhoz való beérkezés idôpontja
2007. április 6.
Az igénylést a következô dokumentumokkal együtt kell megküldeni
– tárgyévet megelôzô év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes
felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésrôl szóló képviselô-testületi elôterjesztés, rendelet, illetôleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,
– a képviselô-testület nyilatkozata 1.1.1.–1.1.2. és 1.1.4., valamint 1.2. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve vállalásáról.

1.5.

Amennyiben a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a
költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja szerinti forráshiány mutatható ki, a Fôvárosi Önkormányzat támogatást igényelhet. A fôpolgármester az igényt a Pénzügyminisztériumhoz a MÁK Budapesti
és Pest Megyei Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi Részlegén keresztül nyújthatja be
2007. április 20-ig.

1.6.

A támogatásokról a pénzügyminiszter 2007. július 15-éig dönt.

1.7.

A Fôvárosi Önkormányzat a kapott támogatást az érintett kerületi önkormányzat(ok) részére továbbítja.
A támogatott kerületi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol.
Az elszámolás során a kerületi önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és
a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint a költségvetési törvény 6. számú mellékletének
1. pontja 1.8.2.–1.8.5. pontokban foglaltakat. Amennyiben az elszámolás során a kerületi önkormányzat
jelen melléklet 1.1.1.–1.1.2. és 1.2. pontja szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti,
a támogatásra nem jogosult és a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht. 64/B. § (2) bekezdésében
foglaltak szerinti kamattal együtt.

2007. február 23.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

91

II. RÉSZ
Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2007. január 25-i ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest
Fôváros Önkormányzatának fenntartásában lévô
belsô iskolák további mûködtetéséhez” címû elôterjesztést.

6/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a tanuló- és nyugdíjasjegy bevezetésére a BKV Zrt. járatain” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„A Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvényben szereplô elôírás teljesítése, valamint a tervezés egyes kérdései” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
3/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg
„Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
4/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok
által delegált kórházi felügyelôtanácsi tagok megválasztására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
5/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójára” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
7/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a fôvárosi közmûcégek 2002–2006 közötti idôszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi helyzetének feltárásáról szóló
vizsgálat kezdeményezésére az Állami Számvevôszéknél” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
8/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
9/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Személyi ügyek:
a) Javaslat bizottsági tag cseréjére.
b) Javaslat a szakosított szociális intézményekben mûködô Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.
2. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
3. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében
rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest,
XI. kerület., Lágymányosi híd északi lehajtó
(4082/4 hrsz.) területére készült Kerületi Szabályozási Terv.
4. Idegenforgalmi adórendelet módosítása.
5. Javaslat a 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
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6. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
7. Az EUROCITIES Városszervezet Budapestre
vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.
8. Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására.
9. Együttmûködési megállapodás az URBACT
URB–HEALTH Thematic Network (Városi
Egészség Tematikus Hálózat) projektben való
részvételérôl.
10. A Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának I. számú módosítása.
11. Javaslat a margitszigeti BM tenisztelep tulajdonjog átruházási szerzôdésének elfogadására.
12. A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseinek megfelelô módosítása.
a) FIMÛV Zrt. alapító okiratának módosítása.
b) FÔKERT Zrt. alapító okiratának módosítása.
c) FKFSZ Kht. alapító okiratának módosítása.
d) Parking Kft. alapító okiratának módosítása.
13. Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító
okiratának módosítására.
14. Javaslat a közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására.
15. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére.
16. Javaslat a fôváros patkánymentességének
fenntartása közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásra.
17. Javaslat a Budapest, VIII. kerület., Szilágyi
utca 5. és a VIII. kerület., Auróra utca 4. szám
alatti társasházi ingatlanok forgalomképessé
minôsítésére és a Péterfy Sándor Utcai Kórház alapító okiratának módosítására.
18. Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.
19. Csatlakozás a Firenze város által meghirdetett
„Kiáltvány a bolygón a klimatikus változások
miatt bekövetkezô természeti katasztrófákkal
szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” címû kezdeményezéshez.
20. A fôvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
törvényben szereplô elôírás teljesítése, valamint a tervezés egyes kérdései.
21. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat, valamint az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus
Létesítmények” 2007. évi akciójának támogatásáról szóló támogatási szerzôdés jóváhagyására és a támogatási összeg felhasználására.
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22. Tordas, Sajnovics tér 5. sz. alatti (hrsz.: 252)
kastély értékesítése.
23. Budapest, V. kerület., Vigyázó Ferenc u. 8.
(Nádor u. 16.) sz. alatti ingatlan elôvásárlási
jog gyakorlása.
24. Javaslat a 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt
„vis maior” támogatás felosztására.
25. Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest Fôváros Önkormányzatának fenntartásában lévô belsô iskolák további mûködtetéséhez.
26. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
2007. évi közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyása.
27. „Art” mozi hálózat fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásáról
szóló megállapodások módosítása.
28. Ollé Veronika Tímea gondnok fellebbezése
Puskás Magdolna személyi térítési díj ügyében.
29/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.
Elôadó: Tarlós István
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
10/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Ughy Attila lemondását a pénzügyi és közbeszerzési bizottsági tagságáról, és
egyidejûleg megválasztja Szatmáryné Jähl Angélát
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjának
2007. január 25-i hatállyal.
11/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 1/b. pontja: Javaslat a szakosított szociális intézményekben mûködô Érdekképviseleti Fórum
tagjának kijelölésére.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
12/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat által
fenntartott szakosított szociális intézményekben
mûködô Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó
képviselôjének kijelölt 1. számú melléklet szerinti
személyek tagsági viszonyát 2007. február 1. napjával visszahívással megszünteti.
Határidô: 2007. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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13/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
kijelöli a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben mûködô Érdekképviseleti Fórumokba a fenntartó önkormányzat képviselôjének
a 2. számú mellékletben megnevezett személyeket.
Határidô: 2007. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 2. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
14/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 1/2007. (II. 9.) önkormányzati
rendeletének a Budapest, XXII. kerület, M0 autópálya Barackos úti csomópont–Diósd közigazgatási területének határa közötti szakasza és környezetére vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.
15/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 1/2007. (II. 9.) önkormányzati rendeletének a Budapest, XXII. kerület, M0 autópálya,
Barackos úti csomópont–Duna-folyam közötti szakasza és környezetére vonatkozó 2/A. és 2/B. számú mellékleteit.
A Fôvárosi Közgyûlés
a mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja
1/2007. (II. 9.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
16/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvárosi
nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. §
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására.
Budapest, XI. kerület, Lágymányosi híd északi lehajtó
(4082/4 hrsz.) területére készült Kerületi Szabályozási
Terv.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

17/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a Budapest, XI. kerület, Lágymányosi híd északi lehajtó (4082/4 hrsz.) területének Kerületi Szabályozási Tervével egyetért.
18/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: a Közgyûlés idôpontját követô 3 héten
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Idegenforgalmi adórendelet
módosítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 2/2007. (II. 9.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994.
(VI. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 5. pontja: Javaslat a 30/1993. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 3/2007. (II. 9.) Fôv. Kgy. rendeletét a
Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális
intézmények formáiról, azok igénybevételérôl
szóló 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló 43/1998.
(IX. 24.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 4/2007. (II. 9.) Fôv. Kgy. rendeletét a
Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról az elôterjesztés 1. számú mellékletét
képezô tartalommal.
A napirend 7. pontja: Az EUROCITIES Városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

19/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy az EUROCITIES
Városszervezet 2007. évi tagdíját – a hivatalos MNBárfolyam figyelembevételével – (15 057 euró) a
2007-es költségvetés terhére biztosítja.
Határidô: a 2007. évi költségvetés készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 8. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet létszámának módosítására.
Elôadó: Danielisz Béla
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
20/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Steiner Pál ügyrendi indítványát, mely szerint: a napirend tárgyalását elnapolja
a 2007. évi költségvetést elfogadó ülését követô
ülésre.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
21/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint „a »6001 Fôvárosi Közterületfelügyelet« cím jelenlegi 385 fôs intézményi létszámkeretét 2007. február 1-jei hatállyal 25 fôvel
megemeli és 410 fôben állapítja meg.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a létszámfejlesztéshez kapcsolódó kiadásokat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló
rendeletébe tervezze be.
Határidô: a 2007. évi költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
A napirend 9. pontja: Együttmûködési megállapodás
az URBACT URB–HEALTH Thematic Network (Városi
Egészség Tematikus Hálózat) projektben való részvételrôl.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
22/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az URBACT URB–HEALTH
Thematic Network (Városi Egészség Tematikus
Hálózat) projektben való részvételrôl szóló együttmûködési megállapodást és felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2007. február 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 10. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának I. számú módosítása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
23/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát,
mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a
fôpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat 2007. évi költségvetésébôl kiesô állami támogatás pótlására – a 2007. évi útfelújítási
program teljes körû megvalósíthatósága érdekében – milyen saját forrás igénybevétele lehetséges.
Határidô: Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
24/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a FIDESZ frakció módosító indítványát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt,
hogy élve felterjesztési jogával, kezdeményezi a
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének
módosítását. A felterjesztés célja és tartalma, hogy a
korábbi ígéreteknek, megállapodásoknak, Budapest
Szerzôdésnek megfelelôen a 2007. évi fôvárosi útfelújítási programra a kormány biztosítsa az eredeti
7,0 Mrd Ft-os állami költségvetési támogatást, hogy
a 2007. évre tervezett program az eredeti teljes mûszaki tartalommal valósulhasson meg”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
25/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat a következô
határozattal egészüljön ki: „A Fôvárosi Közgyûlés
– az útfelújítások költségbecslésének pontosítása
érdekében – felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttessen részletes tájékoztatót a 2002 és 2006 között
megkötött útfelújítások költségvetésben tervezett
és tényleges költségeirôl.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
26/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának 1. számú melléklet szerinti I. számú módosí-
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tását az elôterjesztô által befogadott módosítással
és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
27/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
az önkormányzati saját forrás összegére 8,5 Mrd Ft
erejéig kötelezettséget vállal, ennek részbeni fedezetére felhasználja a 2006. évi útfelújítási munkákból megmaradó összeget.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
28/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi
részletes költségvetése elfogadása és a központi
költségvetés nyújtotta támogatási rendelet kihirdetése elôtt az engedélyokirat szerinti teljes összegre
a közbeszerzési eljárások megindíthatóak, a szerzôdések pedig a saját forrás erejéig megköthetôek.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
29/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a teljes program
megvalósításának érdekében, járjon el annak érdekében, hogy központi költségvetésbôl 2,1 Mrd Ftnál nagyobb összeget kaphasson a felújításokra a
Fôváros.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

31/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 005115. számú és az 1659–1660/
2006. (X. 26.) Fôv. Kgy. határozattal elfogadott engedélyokirat I. számú módosítástervezetének 2007.
évi útfelújítások táblázat
– V. ker., Apáczai Csere János u. (Roosevelt tér–
Március 15. tér),
– VIII. ker., Kerepesi út (Asztalos Sándor utca–
Dózsa György út),
– X. ker., Kerepesi út (Örs vezér tere–Veres Péter
út),
– XIII. ker., Váci út (Vasúti híd–Árpád híd) és
– XVI. ker., Veres Péter út (Sárgarózsa–Nógrádverôce utca) sorait
„+ kerékpárút” szövegrésszel kiegészíti.

32/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
az engedélyokirat „A feladat szöveges indokolása”
rész „1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság
bemutatása” pontjának „Az alábbi utcáknál az
útfelújítás mellett a kerékpároslétesítmény megvalósítását is tervezzük:” szövegrész utáni felsorolást az alábbiakkal kiegészíti:
– V. ker., Apáczai Csere János u. (Roosevelt tér–
Március 15. tér),
– VIII. ker., Kerepesi út (Asztalos Sándor utca–
Dózsa György út),
– X. ker., Kerepesi út (Örs vezér tere–Veres
Péter út).
A napirend 11. pontja: Javaslat a margitszigeti BM
tenisztelep tulajdonjog átruházási szerzôdésének elfogadására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
30/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttesse elô a
2007. évi útfelújításokra vonatkozó pályázati anyagot és a vonatkozó kormányrendelet megjelenését
követôen a pályázatokat nyújtsa be a Regionális
Fejlesztési Tanács felé.
Határidô: a kormányrendelet hatálybalépését követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

33/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. § alapján
úgy dönt, hogy elfogadja és megköti a 4. számú
melléklet szerinti tartalommal a margitszigeti BM
tenisztelep ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozó szerzôdést.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szerzôdést írja
alá a melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 12. pontja: A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseinek megfelelô módosítása.
a) FIMÛV Zrt. alapító okiratának módosítása.
b) FÔKERT Zrt. alapító okiratának módosítása.
c) FKFSZ Kht. alapító okiratának módosítása.
d) Parking Kft. alapító okiratának módosítása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
34/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a FIMÛV Zrt.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja
a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
35/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a FÔKERT Zrt.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja
a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
36/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az FKFSZ Kht.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja
a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
37/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Parking Kft.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja
a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 13. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
38/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona (1121 Budapest, Mátyás király u. 8.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 14. pontja: Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
39/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VII., Nyár utca 9.)
alapító okiratát az 1.1. számú melléklet szerinti tartalommal.
40/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIII., Váci út
179–183.) alapító okiratát az 1.2. számú melléklet
szerinti tartalommal.
41/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola és Készségfejlesztô Speciális Szakiskola
(Bp., VIII., Üllôi út 76.) alapító okiratát az 1.3. számú melléklet szerinti tartalommal.
42/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Batthyány-Strattmann László Szakképzô Iskola és Gimnázium (Bp., XIV., Dózsa
György út 25–27.) alapító okiratát az 1.4. számú
melléklet szerinti tartalommal.
43/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Bolyai János Fôvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium (Bp., XIII.,
Váci út 21.) alapító okiratát az 1.5. számú melléklet szerinti tartalommal.
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44/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp., IV., Megyeri út 45.) alapító okiratát az 1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

54/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VIII., Bezerédj utca
16/A) alapító okiratát az 1.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

45/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Iskolaszanatórium, Általános
Iskola (Bp., XII., Mátyás király út 31.) alapító okiratát az 1.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

55/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., X., Maglódi út 8.) alapító
okiratát az 1.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

46/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp.,
X., Maglódi út 8.) alapító okiratát az 1.8. számú
melléklet szerinti tartalommal.

56/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Bp., XX., János utca 4.) alapító okiratát az
1.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

47/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., VII., Murányi utca 10.) alapító okiratát az 1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

57/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és
Szakiskola (Bp., XI., Beregszász út 10.) alapító okiratát az 1.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

48/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fôvárosi Gyakorló
Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., VII., Wesselényi u. 38.) alapító okiratát az 1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

58/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképzô
Iskola és Gimnázium (Bp., XIX., Csengô utca 1.)
alapító okiratát az 1.20. számú melléklet szerinti
tartalommal.

49/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakképzô Iskola és Gimnázium (Bp., IV., Kassai
utca 24/A.) alapító okiratát az 1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

59/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp., VIII., Vas utca 9–11.)
alapító okiratát az 1.21. számú melléklet szerinti
tartalommal.

50/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Károlyi Mihály Fôvárosi Gyakorló
Kéttannyelvû, Közgazdasági Szakközépiskola
(Bp., XIII., Váci út 89.) alapító okiratát az 1.12.
számú melléklet szerinti tartalommal.

60/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Bp., IX., Mester utca 56–58.)
alapító okiratát az 1.22. számú melléklet szerinti
tartalommal.

51/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Katona József Mûszaki, Közgazdasági
Szakképzô Iskola és Gimnázium (Bp., XIII., Váci
út 107.) alapító okiratát az 1.13. számú melléklet
szerinti tartalommal.

61/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., IX., Mester utca 23.) alapító okiratát az 1.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

52/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Klauzál Gábor Mûszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VII., Hernád utca 52.)
alapító okiratát az 1.14. számú melléklet szerinti
tartalommal.
53/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Kvassay Jenô Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VI., Rippl-Rónai utca 26.)
alapító okiratát az 1.15. számú melléklet szerinti
tartalommal.

62/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VI., Szondi utca 41.)
alapító okiratát az 1.24. számú melléklet szerinti
tartalommal.
63/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., II., Lajos utca 1–5.)
alapító okiratát az 1.25. számú melléklet szerinti
tartalommal.
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64/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
(Bp., IV., Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát az
1.26. számú melléklet szerinti tartalommal.
65/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Verebély László Szakközépiskola és
Szakiskola (Bp., XIII., Üteg utca 15.) alapító okiratát az 1.27. számú melléklet szerinti tartalommal.
b)
66/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert a 39-65/2007. (I. 25.)
Fôv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó alapítóokiratmódosítások aláírására és a 2.1.–2.27. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. március 5.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: Javaslat az egészségügyi
intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

c)

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 5/2007. (II. 9.) Fôv. Kgy. rendeletét a
2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet
szerint.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
67/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 2007. évi költségvetésben az önkormányzati
szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadások
feladatra létrehozott címkód terhére az érintett intézmények támogatási és kiadási elôirányzatára
140 963 E Ft összegben létszámleépítési célra támogatást biztosít.
68/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a hatékonyabb gazdálkodás elôsegítése érdekében
a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége miatt a 2007. évi költségvetésben az érintett intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát egyszeri jelleggel (kiadásból:
személyi juttatás 106 791 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 34 172 E Ft) – utólagos elszámolási
kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen – az alábbiak szerint biztosítja:
a) a Szent Margit Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi

d)

e)
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kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel 14 685 E Ft összegû támogatást
biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a
pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében
14 685 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból:
személyi juttatások 11 125 E Ft, munkaadókat
terhelô járulékok 3560 E Ft) elôirányzatot biztosít az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelôintézet” címen;
a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel 2700 E Ft összegû támogatást
biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a
pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében
2700 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 2045 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 655 E Ft) elôirányzatot biztosít
az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet” címen;
a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése
érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
egyszeri jelleggel 18 406 E Ft összegû támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek
érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 18 406 E Ft támogatási és kiadási
(kiadásból: személyi juttatások 13 944 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 4462 E Ft)
elôirányzatot biztosít az „1104 Péterfy Sándor
Utcai Kórház és Rendelôintézet” címen;
a Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel
2748 E Ft összegû támogatást biztosít utólagos
elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 2748 E Ft
támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 2082 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok
666 E Ft) elôirányzatot biztosít az „1108 Szent
László Kórház” címen;
a Szent Imre Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a
létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 28 464 E Ft összegû támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében
28 464 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból:
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személyi juttatások 21 564 E Ft, munkaadókat
terhelô járulékok 6900 E Ft) elôirányzatot biztosít az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet” címen;
f) a Nyírô Gyula Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel
21 129 E Ft összegû támogatást biztosít utólagos
elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 21 129 E Ft
támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 16 007 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 5122 E Ft) elôirányzatot biztosít az „1112
Nyírô Gyula Kórház” címen;
g) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése
érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel 49 695 E Ft összegû
támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen.
Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 49 695 E Ft támogatási és kiadási
(kiadásból: személyi juttatások 37 648 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 12 047 E Ft)
elôirányzatot biztosít az „1114 Jahn Ferenc Délpesti Kórház” címen;
h) a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése
érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel 3136 E Ft összegû támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen.
Ennek érdekében az intézmény 2007. évi költségvetésében 3136 E Ft támogatási és kiadási
(kiadásból: személyi juttatások 2376 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 760 E Ft) elôirányzatot biztosít az „1116 Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház és Gyógyfürdô” címen.
Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget visszapótlási kötelezettség terheli.
69/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a fent említett intézmények támogatásaira vonatkozó döntéseket
építse be a 2007. évi költségvetésbe.
Határidô: 2007. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
70/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert a Szent Margit
Kórház és Rendelôintézet, a Károlyi Sándor Kór-
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ház és Rendelôintézet, a Péterfy Sándor Utcai
Kórház és Rendelôintézet, a Szent László Kórház,
a Szent Imre Kórház és Rendelôintézet, a Nyírô
Gyula Kórház, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelôintézet és a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.
Határidô: a 2007. évi átmeneti finanszírozási rendeletmódosítás hatálybalépését követôen, igénylésre azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
71/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert a Péterfy Sándor
Utcai Kórház és Rendelôintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó – adminisztrációs hiba miatt kimaradt – felmentési juttatások fedezetének rendezésére és utalására.
Ennek érdekében 2899 E Ft összeggel egyszeri jelleggel megemeli az „1104 Péterfy Sándor Utcai
Kórház és Rendelôintézet” 2007. évi támogatási és
mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi
juttatások: 2196 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 703 E Ft).
Határidô: 2007. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat a fôváros patkánymentességének fenntartása közbeszerzési eljárásához
kapcsolódó kötelezettségvállalásra.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
72/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a fôváros területén 2007. október 1-jétôl 2012. szeptember 30-ig végzendô patkánymentesség-fenntartása fedezetére a következôk szerint:
A patkánymentesség fenntartás 5 évre szóló szerzôdése megkötéséhez évente maximum a 2007. évi
174 215 E Ft eredeti nettó elôirányzatot, a KSH által közzétett inflációs rátával és az érvényes áfakulccsal növelve 5 évre fedezetet biztosít.
Határidô: 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.
költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest, VIII.
kerület, Szilágyi utca 5., és a Budapest, VIII. kerület,
Auróra utca 4. szám alatti társasházi ingatlanok forgalomképessé minôsítésére és a Péterfy Sándor Utcai Kórház alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

73/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 9/B. §
(3) bekezdés alapján kivonja a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca
8–20.) használatából a Budapest VIII. kerület, Szilágyi utca 5. szám alatt található 34686/A/26 hrsz.-ú,
valamint a Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 4.
szám alatt található 34778/A/1 hrsz.-ú társasházi
ingatlanokat és módosítja az intézmény alapító
okiratát az elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.
Határidô: 2007. február 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
74/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
forgalomképessé minôsíti a természetben Budapest, VIII. kerület, Szilágyi utca 5. szám alatt található 34686/A/26 hrsz.-ú, valamint a természetben
Budapest, VIII. kerület, Auróra utca 4. szám alatt
található 34778/A/1 hrsz.-ú ingatlanokat.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
75/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy tegyen javaslatot az
ingatlanok hasznosítására.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 18. pontja: Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék”
terhére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
76/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a „9102 Egészségügyi tartalék” címkód 2006. évi
pénzmaradványa terhére 31 424 E Ft összegben
2007. évi elôirányzatot biztosít:
– az 1102 Károlyi Sándor Kórház címkódra: a támogatási és kiadási, azon belül mûködési célú
pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatot
4500 E Ft-tal megemeli (kártérítési kötelezettség teljesítéséhez),
– az 1108 Szent László Kórház címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatot 829 E Ft-tal megemeli (tûzvédelmi ellenôrzés hiányosságainak felszámolására),
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– az 1112 Nyírô Gyula Kórház címkódra: támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatot 9681 E Ft-tal megemeli (Detoxikáló Állomás tevékenységének részbeni finanszírozására 6681 E Ft, tûzvédelmi ellenôrzés
hiányosságainak felszámolására 3000 E Ft),
– az 1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet címkódra: támogatási és kiadási, azon
belül dologi kiadások elôirányzatot 13 564 E Fttal megemeli (Detoxikáló Állomás tevékenységének részbeni finanszírozására),
– az 1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
címkódra: támogatási és kiadási, azon belül
dologi kiadások elôirányzatot 2850 E Ft-tal
megemeli (2006. évi dunai árvízzel kapcsolatos
mûködési többletkiadások).
Határidô: Fôvárosi Közgyûlés 2006. évi pénzmaradványa jóváhagyása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Csatlakozás a Firenze város
által meghirdetett „Kiáltvány a bolygón a klimatikus
változások miatt bekövetkezô természeti katasztrófákkal
szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” címû kezdeményezéshez.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
77/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
csatlakozik Firenze város kezdeményezéséhez és
felhatalmazza a fôpolgármestert a „Kiáltvány a
bolygón a klimatikus változások miatt bekövetkezô
természeti katasztrófákkal szemben és az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmében” címû dokumentum aláírására.
Határidô: 2007. február 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
szóló törvényben szereplô elôírás teljesítése, valamint a
tervezés egyes kérdései.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
78/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a fôvárosi és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben elôírt kötelezettség teljesítése érdekében
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepció javaslatában szereplô érintett
tervszámait az alábbiak szerint véglegesíti:
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– településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
2 332 350 E Ft,
– a magánszemélyek jövedelemadójából (szja)
az állami költségvetésrôl szóló törvény alapján
a települési önkormányzatokat megilletô rész
33 237 890 E Ft,
le: a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére történô elvonás
18 116 278 E Ft,
települési önkormányzatokat megilletô szja
15 121 612 E Ft,
– iparûzési adó
167 000 000 E Ft,
– luxusadó
110 000 E Ft,
– az idegenforgalmi adó
1 250 000 E Ft,
– az üdülôhelyi normatív
hozzájárulás
2 500 000 E Ft.
79/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2007. évi költségvetés elôkészítésekor az alábbiak szerint járjon el:
– a mûködést érintôen az egyes ágazatoknál, önkormányzati feladatoknál a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges mértékben érvényesítse a mûködési kiadás-visszafogást;
– a biztonságos gazdálkodás érdekében a költségvetésben az alábbi mûködési célú tartalékok
képzésére biztosítson fedezetet:
– intézményi szerkezetátalakítás kiadásaira,
– árfolyamkockázatra,
– állami normatíva lemondására,
– az adóerô-képesség tervezett és a tényleges
adatai alapján történô elszámolásra;
– a fejlesztési kiadások tervezése csak a rendelkezésre álló források keretein belül történhet;
a) a célhiteleken kívül további fejlesztési hitel
felvételére 2010-ig csak úgy kerülhet sor,
hogyha a lehívott és törlesztett hitelekkel
együttes adósságállománynak a folyó bevételekhez viszonyított aránya egyik évben sem
haladja meg a 2006. év végi arányt;
b) a 2007–2010 közötti idôszakban jelentkezô
fejlesztési forráshiányt a beruházások felülvizsgálatával, elhalasztásával, törlésével meg
kell szüntetni oly mértékig, hogy a fennmaradó hiány eszközértékesítésbôl finanszírozható legyen.
Határidô: a 2007. évi költségvetés elôkészítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
80/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2007. évi részletes költségvetéssel egyidejûleg terjessze a Közgyûlés elé az egyes ágazatok feladatellátási kiigazítási
koncepcióit, melyben meg kell jelenjen a fôvárosi
lakosság kötelezô közszolgáltatásokkal való ellátásának fedezete, a demográfiai trendek hatása, a mé-
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retgazdaságosság igénye, az ágazati reformok célja, összességében tehát a társadalmi-gazdasági racionalitás.
Határidô: a 2007. évi költségvetés Közgyûlés elé
terjesztése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
81/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy
a) tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2006. évrôl áthúzódó fejlesztési feladatok részvényeladásból származó finanszírozási forrásaként betervezett 17 Mrd Ft-ból
2006. december 31-ig nem realizált értékesítés
mielôbb megvalósuljon,
b) a 2007–2010 közötti idôszakban jelentkezô forráshiány megszüntetése érdekében vizsgáltassa
felül a Fôvárosi Önkormányzat teljes vagyonportfólióját és hajtsa végre az értékesítéshez
szükséges intézkedéseket azon mértékig, amely
biztosítja a beruházások visszafogásával együtt
a fejlesztési forráshiány megszüntetését és
lehetôvé teszi adósságszolgálati céltartalék képzését,
c) a vagyon-felülvizsgálatról és a beruházások
visszafogásáról oly módon intézkedjen, hogy az
biztosítsa a 2007. évre jelzett beruházási forráshiány megszüntetését.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
82/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy amennyiben a 2007. évi osztalék és
hozambevétel a részvényértékesítések miatt elmarad a tervezettôl, akkor felül kell vizsgálni az eddig
osztalékot nem fizetô társaságok osztalékfizetési
politikáját.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 21. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” 2007. évi akciójának támogatásáról szóló
támogatási szerzôdés jóváhagyására és a támogatási
összeg felhasználására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
83/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti jelen elôterjesztés tárgyát
képezô, a Fôvárosi Önkormányzat és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között
a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények”
akciójának támogatásáról szóló támogatási szerzô-

102

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
dést (1. számú melléklet) és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

84/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 83/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. határozata értelmében
megkötendô támogatási szerzôdés alapján az abban
foglalt felosztásnak megfelelôen támogatja a Tárt
Kapus Programban szereplô kedvezményezett kerületeket. A jelen elôterjesztés 2. számú melléklete
szerinti mintaszerzôdés alapján jóváhagyja, megköti a további támogatási szerzôdéseket a kedvezményezettekkel, egyben felkéri a fôpolgármestert
azok aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: Tordas, Sajnovics tér 5. sz.
alatti (hrsz.: 252) kastély értékesítése.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
85/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 18. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a Tordas, Sajnovics
tér 5. (hrsz.: 252) alatti ingatlant nyilvános pályázat
útján 281 631 000 Ft + áfa összegû induló áron
értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, elfogadja az elôterjesztés 4. számú
mellékletét képezô pályázati kiírást.
Határidô: 150 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
86/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a Gazdasági Bizottságot a pályázat lebonyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze
a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 150 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 23. pontja: Budapest, V. ker., Vigyázó
Ferenc u. 8. (Nádor u. 16.) sz. alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
87/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) be-
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kezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 24579
hrsz. alatt felvett 1495 m2 alapterületû „kivett irodaház” megnevezésû, természetben Bp., V. ker.,
Vigyázó Ferenc u. 8. (Nádor u. 16.) sz. alatt található ingatlan 2 876 000 000 Ft + 575 320 000 Ft
áfa vételárért az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelô Részvénytársaság részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 24. pontja: Javaslat a 2006. tavaszi
árvíz miatt megítélt „vis maior” támogatás felosztására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
88/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás felosztását jóváhagyja az elôterjesztés 2. számú melléklete szerint.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: Javaslat OKÉV engedély megkérésére a Budapest Fôváros Önkormányzatának fenntartásában lévô belsô iskolák további mûködtetéséhez.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
89/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
kérelmet nyújt be az illetékes OKÉV Regionális
Igazgatósághoz a
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Szilágyi
Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája
(1038 Budapest, Dózsa György út 44.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Béke
Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája
(2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth
Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
(1112 Budapest, Menyecske u. 16.),
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– Budapest Fôváros Önkormányzatának Nyitott
Világ Fejlesztô Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.),
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária
Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.)
intézmények általános iskoláinak 2008. szeptember 1-jétôl változatlan szervezeti formában való további mûködésének engedélyezése érdekében.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
90/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert az eljárás során
felmerülô szükséges intézkedések megtételére, valamint az engedélyezéshez szükséges dokumentumok aláírására.
Határidô: engedélyezô eljárás befejezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
91/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi intézmények
közoktatási feladatokban való közremûködésének
szakmai felülvizsgálatával készüljön javaslat a
belsô iskolák további mûködtetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 26. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2007. évi közszolgáltatási szerzôdésének
jóváhagyása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
92/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Közhasznú Társasággal – a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal – a 2007. január 1.–
március 31. közti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdést.
Felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Kulturális Minisztérium és Budapest Fôváros Önkormányzata által kötött megállapodás módosítását
a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
94/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Vörösmarty és az Odeon
Lloyd mozik üzemeltetôivel kötött pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodások módosítását a
4–5. számú mellékletek szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a megállapodásmódosítások aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 28. pontja: Ollé Veronika Tímea gondnok fellebbezése Puskás Magdolna személyi térítési díj
ügyében.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 29/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
96/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– Az 1424/2006. (VIII. 31.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;
– az 1932–1933/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2007. március
31-re módosítja.
Kérdések, interpellációk:
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 27. pontja: „Art” mozi hálózat fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásáról szóló megállapodások módosítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

97/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
Hutiray Gyula interpellációjára adott választ elfogadja.

93/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az „art” mozik fejlesztésére
nyújtott támogatásra vonatkozóan az Oktatási és

98/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg
„A Rendezô Város Megállapodás és a Puskás

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
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Stadion garancia elfogadása az UEFA EURO
2012. évi Labdarúgó EB pályázatához kapcsolódóan” címû elôterjesztést.

A napirend 30. pontja: A Rendezô Város Megállapodás és a Puskás Stadion garancia elfogadása az UEFA
EURO 2012. évi Labdarúgó EB pályázatához kapcsolódóan.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
99/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztésben foglaltak mérlegelése után a Magyar Kormány által tett garanciavállalásokat, egyéb nyilatkozatokat alapul véve
jóváhagyja, megköti a jelen elôterjesztés tárgyát
képezô, a 2012. évi UEFA EURO Labdarúgó
Európa-bajnokság mérkôzéssorozatához kapcsolódó módosított Rendezô Város Megállapodást
(1. számú melléklet) és felkéri a fôpolgármestert a
mellékelt Rendezô Városi Megállapodásnak történô magyar és angol nyelvû aláírására.
100/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a Puskás Stadion garanciával és felkéri a
fôpolgármestert a 8. számú melléklet szerinti Garancia magyar és angol nyelvû formában történô
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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101/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 99/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. határozatban elfogadott Rendezô Város Megállapodásban foglalt
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi UEFA
EURO Labdarúgó Európabajnokság Horvátországgal közös budapesti megrendezése esetén
– mint Rendezô Város – a Rendezô Város Megállapodásban, valamint a már megadott garanciavállalásokban foglaltak teljesítéséhez a szükséges
– jelenleg összegszerûen nem meghatározott – forrásokat a jogszabályban elôírt önkormányzati és
egyéb feladatai teljesítése biztosíthatóságának
fenntartása mellett fennálló mindenkori költségvetési lehetôségeinek keretei között biztosítja.
Határidô: folyamatos, évente az éves költségvetések elkészítése, nyilatkozat kiadására 10 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
102/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. h.
az UEFA pályázat elnyerése esetén felkéri a fôpolgármestert, hogy a megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása iránt intézkedjen, az érintettekkel
folytassa le a szükséges egyeztetéseket és a megtett
intézkedésekrôl a Közgyûlést tájékoztassa.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. január 25-i ülésén.
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